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Svemo är det idrottsförbund som i Sverige samlar alla som tränar och tävlar med motorcykel 
och snöskoter. Medlemsklubbar bildar gemensamt Svemo, vilket i sin tur är medlem 
i Riksidrottsförbundet, det Internationella-, (FIM) och det Europeiska Motorcykel-
förbundet (FIM Europe).

Svemos verksamhet består kortfattat av: 
9 olika discipliner    
500 medlemsklubbar 
1000 tävlingar   
7 000 funktionärslicenser 
20 000 förarlicenser   
150 000 klubbmedlemmar

VäGEN TILL FRAMGÅNG
Landskrona, Linköping, Uddevalla, Västerås, Års-
unda och Borås - vägen har varit lång 
för att nå slutmålet i Tibro där framgångarna kom-
mer att firas.
SM-seriens sex första deltävlingar har körts på olika 
banor, allt ifrån mjuka sandbanor 
till hårda jordbanor. Något som ställer hårda krav på 
förarna. Vem som lyckas bäst 
i slutändan avgörs på Tibro Motorstadion lördagen 
den 14 september.
Som vanligt står Tibro Motorstadion rustad för att ge 
de allra bästa 
förutsättningarna – både för förarna och publiken!

Välkomna till årets SM-final önskar Tibro MK.

Ansvarig utgivare: Tibro MK  |  Layout: Reko Reklam
Tryck: V-tab / www.unocom.se  |  Distribution: SDR Skaraborg

32

OM SVEMO
Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet)
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Vinn  en MAKITA verktygssats  – GRATIS LOTTER
DELAS UT UNDER PAUSEN!

Kom till Klubbhusets gavel vid MAKITA-montern och ta en 
MAKITA- Lott! Dragning sker direkt efter sista finalheatet.
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Kom till Klubbhusets gavel vid MAKITA-montern och ta en 
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Vinn  en MAKITA verktygssats
GRATIS LOTTER 
DELAS UT UNDER PAUSEN! 
Kom till Klubbhusets gavel 
vid MAKITA-montern och 
ta en MAKITA-lott! 
Dragning sker direkt 
efter sista finalheatet.

TIBRO MK – BRA FÖR TIBRO!
I över 90 år har Tibro Motorklubb erbjudit menings-
full fritid till många motorintresserade. 
Vi har fostrat förare som nått fantastiska framgångar. 
Vi är samtidigt mycket stolta över hur många som 
upplevt en härlig gemenskap i vår klubb som motio-
närer, funktionärer eller som hängiven publik. Ni är 
grunden i vår verksamhet, och kommer alltid att vara 
varmt välkomna hos oss. Vill du uppleva gemen-
skapen, kom ner till Tibro Motorstadion en trä-
ningskväll, vi lovar att du kommer att träffa trevliga 
människor och vi tror att du gärna kommer tillbaks!
Vår ambition är att vår förening ska vara en av 
grundstenarna i ett välmående samhälle.

Välkommen till Tibro Motorklubb
Eva Axelsson
Ordf
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entré 
Vuxen: Lördag 200 kr

Barn: (-14år) Lördag 100 kr

Barn: (Under 10år) Gratis i vuxensällskap

Familjebiljett (2 vuxna och 2 barn) 400 kr

Guldhjälmsförare + 1 vårdnadshavare 

går in gratis om licens uppvisas

Parkering: 20 kr.

Köp eller beställ under
lördagen vid klubbstugan eller
senast 15/ 9 per
mejl:i nfo@verktygsladan. nu

1595:-
   inkl. moms

Köp eller beställ under lördagen vid klubbstugan 
eller senast 15/9 per mejl:info@verktygsladan. nu
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yrkesbutiken 
i skövde
Mariesjö industriområde. Tel 0500-48 48 00

Würth satsar på Skövdebutiken

K
änner du någon som har en skruv lös? Då kan du rekommen-
dera ett besök i Würth´s butik på Kaplansgatan 25, Mariesjös 
handelsområde i Skövde. Würthbutiken har ett stort utbud av 
produkter för industri, bygg, hantverkare och fordonsverk-
städer. Bland mycket annat kan de erbjuda Skövdes bredaste 

sortiment av fästmaterial. Utöver det hittar du även förbrukningsmaterial, 
verktyg, maskiner, personligt skydd med mera. Butiken används även för 
olika typer av utbildningar och kundevenemang. Den är en mötesplats för 
Würths kunder, helt enkelt.
  Förutom butikschefen Patrik Öfverberg och innesäljaren Thomas Wink-
ler har Würth även ett antal fältsäljare i Skövde-regionen. Detta för att 
kunna ge kunderna i området en bra service.

RIKT UTBUD
Tre av säljarna är fordonssäljare, vars inriktning framför allt ligger på 
bilverkstäder. Men även lastbils- och motorcykelverkstäder ryms inom 
kundkretsen. Fyra av säljarna jobbar mot industrin i närområdet. Bland 
andra plåtverkstäder, olika slag av underhåll och producerande företag. 
  Dessutom finns en byggsäljare, och som beteckningen säger vänder sig 
den delen av Würts rika utbud till företag inom byggbranschen.
Inom dessa områden och mer ändå, är jag övertygad om att vi har fördel-
aktiga lösningar på det mesta. Det gäller inte bara olika typer av företag. Vi 
ser gärna att ännu fler privatkunder kommer till oss i butiken, poängterar 
Patrik Öfverberg.
  Patrik vet för övrigt vad det vill säga att ha en skruv lös. Därför att när tid 
och tillfälle ges mekar han åt sonen Linus som är elitförare i motocross.

PROFFSKVALITET
Förutom skruv, bult, brickor och allt sådant är vi duktigt stora på kemisi-
dan, såsom smörjmedel, rostlösare och så vidare. Överhuvud taget håller 
våra produkter, inklusive verkyg och allt annat som hör branschen till, 
proffskvalitet, intygar Patrik Öfverberg samtidigt som ett av Skövdebuti-
kens cirka tio event pågår i den 300 kvadratmeter stora affärslokalen på 
Mariesjö.
  Vid sådana tillfällen bjuder vi in både nya och befintliga kunder. Förutom 
särskilt förmånliga erbjudanden ur vårt produktsortiment ser vi också till 
att ingen lämnar våra event hungrig. I dag innehåller till exempel menyn 
valfritt antal hamburgare med allehanda tillbehör, avrundar Patrik medan 
hans kollega Thomas Winkler tuggar ur munnen innan det är dags för 
fotografering.

Patrik Öfverberg (till vänster) är butikschef hos Würth på Mariesjöområdet i Skövde och 
Thomas Winkler jobbar som innesäljare.

Välkommen till 
Tibro Billackering

AllA bilAr och dom flestA försäkringsbolAg

Tibro Billackering utför plåt och lackreparationer på alla bilar. 

försäkringsbolag.

Med gedigna kunskaper och stor noggrannhet tar vi oss an våra 
uppdrag. Vi är stolta över vårt goda rykte och att vi har många 

nöjda kunder som gärna rekommenderar oss.
Så tveka in att kontakta oss om olyckan är framme.

Vi byter även bilrutor samt lagar stenskott i vindrutan.

Rydsgatan 3, 543 51 Tibro  Tel: 0504-107 30  www.tibrobillackering.se

Br. Larssons 
Bilverkstad

0504-612 70
Mariestadsvägen, Tibro

Tvätta bilen i vår automattvätt!
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befinner sig Kalle Olsson, Älvbygdens MK på tronen. I MX Girls är Sandra 
Adriansson, FMCK Borås regerande mästare. I tidigare separat genomförda 
U17-SM regerar Alvin Östlund, Voxnadalens MK.

CROSSORAKEL TIppAR SM

Då är frågan vilka tar hem guldmedaljerna i år? Svaret, eller rättare sagt tipset 
låter Tibro MK tidningen Race Magazins crossexpert och chefredaktör Jonas 
Haggren förmedla.
  – I största klassen tippar jag Filip Bengtsson, Tomelilla MK. I MX2 tror jag 
Kalle Olsson försvarar förra årets titel. På tjejsidan sätter jag en slant på blott 
15-åriga Emelie Dahl från Mälarö MCK. U17 är ännu mer svårtippat. Där 
är minst tre förare riktigt heta, men jag lägger min röst på Wille Andersson, 
Vrigstads MK, summerar Jonas Haggren.
  Således faller ingen lokal förare inom ramen för det Eksjöbaserade crossorak-
lets profetia. Det utesluter dock inte att vi får se någon eller några av dessa på 
prispallen här i Tibro. Skövdekillen Rikard Hansson som blev bronsmedaljör i 
MX1-Open i fjol överraskade då och kan mycket väl åstadkomma en önskere-
pris. Även TMK:s förutvarande silvermedaljör i MX2, Alex Eriksson är i sina 
bästa stunder en kandidat till en topp tre-placering.
  – För att höja nivån på förarna inom närområdet har vi i Tibro MK tagit 
initiativ till gemensam träning, oavsett klubbtillhörighet. På sikt hoppas vi 
mycket på detta. I den gruppen ingår bland andra Alex Eriksson, Björn Ryd-
berg, Rikard Hansson, Patrik Ståhl från Hjo och Fredrik Lind från Tidaholm, 
poängterar P-O Qvick.

RIKSIDROTTSgyMnASIUM

I övrigt om Tibro MK noteras att klubben bildades 1928 och har i nuläget 
nästan 500 medlemmar. Tre sektioner ryms inom verksamheten, motocross, 

enduro och bil. Inom motorstadions område huserar sedan länge Sveriges 
enda riksidrottsgymnasium med inriktning på motocross. Antalet elever är 
för närvarande 19 varav tre tjejer. Deras yrkesinriktade undervisning bedrivs 
på Fågelviksgymnasiet i Tibro. Fyra till sex av skolans förare torde medverka i 
TMK:s SM.
Tävlingledare vid helgens SM är mycket erfarne Sven Fransson, med uppback-
ning av Conny Hellqvist. TMK som tidigare radat upp ett stort antal guldme-
daljer i motocrossens elitserie har i år valt att koncentrera sig på division 1, där 
sju deltävlingar ingår. Hemmatävlingen körs 11 augusti. Premiären ägde rum 
i Alingsås 1 maj och en vecka senare stod nykomligen och lokalkonkurrenten 
Falköpings MK för värdskapet.

OMfATTAnDE AKTIVITET

Fem dagar/kvällar är det under säsongen aktivteter på Tibro motorstadion 
som endast är stängd fredagar och söndagar. Givetvis med undantag för 
tävlingsarrangemang. I raden av träningsgrupper ingår seniorer och juniorer, 
ungdomar och barn samt motionärer. Den senare gruppen har inrättats till i 
år.
   – Motionsgruppen som har träning onsdagskvällar har gett mycket bra 
respons och även i övrigt ser det bra ut. Inte minst på nybörjarsidan, säger 
P-O Qvick.
Huvudsponsorer för veckoslutets SM-deltävling Tibro MC-Service och Würth 
Svenska AB i Skövde.
   – Om vi kommer att jobba på ett nytt treårskontrakt med Svemo är inte klart 
än. Vi har även vissa planer på att arrangera Enduro-SM nästa år. Vilket det 
blir återstår att se. Klart är i alla fall att vi inte orkar med båda evenemangen, 
avrundar P-O Qvick och i egenskap av TMK:s kassör hälsar han betalande 
publik särskilt varmt välkomna till motocross-SM 1-2 juni.

M O L E N C O  A B
www.molenco.se
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Noas Sweden | Fabriksgatan 2 | 543 50 Tibro
www.noassweden.se

Nordens ledande och 
självklara partner inom solid 

surface och specialbyggd
inredning

Ta med Din radio - 
lyssna på Speakern

94,4 MHz

Missa inte
MAKITA-lotteriet

Se sid 2
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Vi har boendet för dig!

Kontakta oss: 0504-142 30
www.tibrobyggen.se
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FÖRORD SVEMO MOTOCROSSEKTION
Välkommen till SM-Finalen i Motocross 2019! 
- Medaljerna ska fördelas!
Svemo Motocrossektion  
och Tibro MK hälsar publik 
förare, team, media och 
samarbetspartners välkomna 
till årets 7:e och avslutande 
deltävling i 2019 års 
SM-serie.
 Svenska Mästare och en 
Mästarinna koras idag och 
publiken kommer att få se 
tuffa och spännande fighter 
på banan och vi hoppas på 
en lyckad tävlingsdag för åskådare, funktionärer och förare. 
Dagen kommer också att avslutas med en SM-bankett med 
prisutdelningar och avtackningsceremoni.
 Vi vill rikta ett stort tack till arrangörs klubbarna för årets 
SM-serie och de många funktionärer som gör det möjligt 
arrangera detta mästerskap och självklart förarna och 
teamen/ sponsorerna som står för underhållningen för 
vår publik!
 Stort lycka till önskar vi förarna och ännu en gång, 

Varmt Välkomna till 2019 år SM-Final!

Svemo Motocrossektion Tommy Allansson/sammankallande, 
Malin Nylund, Magnus Markenfelt och Joakim Svensson.

Magnus Markenfelt, Tommy Allansson, 
Joakim Svensson, Malin Nylund

Hörnebovägen 10, Tibro0504-125 30
Mån-ons, fre 06.30-17.00 

tors 06.30-18.00 
lörd 09.00-13.00 

        
          

    

       
   

     
     

     
     

      
    
    

      
      

    

      

MONTERAT & KLART!

Inkl. portautomatik & �ärrkontroll
FRÅN 11.900:-
Vid giltigt rotavdrag

BUTIKEN FÖR BÅDE PROFFS OCH KONSUMENT

www.xlbyggtibro.se
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Haga plantjord 40 l
                 125-7-6-X-TRA

Xlnt Trall 28x120

Hitachi Cirkelsåg 
c6ssÄr en mörk och mullrik jord för all slags plantering 

utomhus. Den är lika användbar till träd och buskar 
som rabatter och trädgårdsland.
Plantjorden är kalkad och näringsberikad för att ge en 

Ny kompakt modell med upprättstående ergonomisk 

Integrerad manuell slangrulle, Click&Clean 
tillbehörsystem, 6 m mjuk högtrycksslang. 
            Flera olika munstycken ingår. 
                   Patio cleaner avloppsrensare och 
                                     bilborste medföljer som 
                                                extra tillbehör.

erbjuda.
Virkeskvaliteten är likvärdig med exempelvis 

invändigt massivt furugolv och lister.
Noga utvald genom sortering i 

Färre och friskare 
kvistar och utskuret 
från trädets allra bästa 
delar för maximal 
användarvänlighet och 

funktionalitet.
NTR-klass AB sortering 

G4-1 inslag av 2.

Cirkelsåg 1050 W med en 
klingdiameter på 165 mm.
Cirkelsågen har ett sågdjup 
vid 90 gr på 57 mm och vid 
45 gr på 38 mm.

4 st för

100:- 995:-

1450:-

Kampanjpris

1890
/lpm

SM Motocross genomförs i en mästerskapsserie över 7 deltävlingar. 
Vid finaldeltävlingen i Tibro deltar i första hand de främst rankade 
förarna efter de 6 genomförda deltävlingarna.

SM Motocross genomförs i följande klasser: 
MX1    (251-500cc 2-takt & 290-650cc 4-takt)  Förarålder: 17-55 år 
MX2    (100-250cc 2-takt & 175cc-250cc 4-takt)  Förarålder: 16/17-55 år

MX-Women   (125cc 2-takt)       Förarålder: 14-55 år 
   (250cc 2-takt)       Förarålder: 17-55 år 
   (250cc 4-takt)       Förarålder: 16-55 år

125cc Ungdom U17  (125cc 2-takt)       Förarålder: 13-17 år
 
Genomförande av respektive deltävling:
SM MX1 & MX2  Finalheat: 2 st  Körtide: 25min+2 varv  Startande: 40 st 
Dagen inleds med fri träning (20 min.) därefter genomförs finalheaten. De 20 främst placerade 
i klasserna får SM-poäng med fallande skala, vinnaren erhåller 25 poäng, 20 placerade 1 poäng.

SM MX-Women  Finalheat: 2 st  Körtid: 20min+2 varv  Startande: 26 st 
Dagen inleds med fri träning (20 min.) därefter genomförs finalheaten. De 15 främst placerade i får 
SM-poäng med fallande skala, vinnaren erhåller 20 poäng, 15 placerade 1 poäng.

USM 125cc U17   Finalheat: 2 st  Körtid: 20min+2 varv  Startande: 30 st 
Dagen inleds med fri träning (20 min.) därefter genomförs finalheaten. 
De 20 främst placerade i klasserna får SM-poäng med fallande skala, 
vinnaren erhåller 25 poäng, 20 placerade 1 poäng.

HUR GENOMFÖRS MOTOCROSS-SM?

Scanna QR-koden 
för fullständiga regler. 

www.svemo.se/grenar/
motocross/regler

Missa inte

MAKITA-lotteriet

Se sid 2

Ta med Din radio - 
lyssna på Speakern

94,4 MHz

Stenportsgatan 47 | 531 54 Lidköping | Tel: 0510-612 05 | E-post: info@hlbatar.com | www.hlbatar.com

OMBYGGD BUTIK 2013
Vi har byggt om butiken i Lidköping under vintern för att få plats med våra kraftfullaste  
erbjudanden någonsin! Hämta ditt gratisexemplar av SeaSea katalogen 2013 i butiken.

GUMMIBÅT 230 LUFTDURK
Lättstuvad med uppblåsbar durk. 
Art: 80041

TOALETT JOHNSON PUMP AQUAT
Manuell toalett. Skål i porslin.  Art: 48706

HYDRAULSTYRNING - 90 HK NORDFLEX MF90 PAKET
Hydraulstyrning för båtar med utombordare upp till 90 hk. 
Art:93025

-90 HK

12V/24V/230V

PORTABEL KYL/FRYSBOX
25 Liter 12V/24V/230V Kompressor.
Steglös temperaturreglering. Art: 48074

PRIS
BOMB!

995:- 
Ord: 1 595:-

PRIS
GARANTI

2995:- 

PRIS
BOMB!

2890:- 
Ord: 3 895:-

PRIS
GARANTI

4299:- 
Ord: 4 495:-

Välkommen!

Totalleverantör till små & medelstora 
företag inom skogs-& lantbruk, entreprenad, 

åkeri samt verkstäder

www.personverktyg.se
ordertel. 0504-78 50 20

Kolla in vår katalog på nätet

Allt inom hand & elverktyg, 
last & lyftsäkring, svetsar & elverk, 

kompressorer & tvättar, 
fett & förbrukningsmaterial

Tel. 0504-142 30
www.tibrobyggen.se

Vi har
boendet
för dig!

TIBROBYGGEN

Telefon: 0504-144 14

www.lindstromsbilel.se
Kylarvägen 10, Skövde
(Hasslums industriområde)
Tel. 0500-48 60 50

Stort lager med reservdelar och tillbehör!

3902
ISO/IEC 17020 (B,C)

Vi släcker dina besiktningstvåor – boka tid på nätet

Rikstäckande proffs på
air condition i fordon.

Dela upp din betalning 
med Bosch Car Service-kortet

Välj mellan att betala hela beloppet månaden efter 
inköpet eller att dela upp det på 

4 månader helt utan extra kostnader
– ingen ränta, inga avgifter. Du kan även välja upp till 24 

månaders räntefri delbetalning.

Extra trygghet på vägen med
Bosch Service 
assistance
ingår vid service!
Bosch Car Service erbjuder alla kunder, som 
servar en begagnad bil, Bosch Service Assis-
tance. Oavsett tidpunkt eller plats så är alltid 
hjälpen nära.

lindstromsbilel.se

Bilverkstad med bilservice och bilreparationer av alla märken
Lämna din bil med förtroende till oss!

Läs mer om oss, 
Boschkortet och 

Assistance på 
vår hemsida

Minns du den sköna sommaren?

GÖR EN AC KONTROLL 
INNAN VÄRMEN KOMMER!!

Mattläggarna Kakel & Golv 
Tibro AB

tel. 0504-147 47

FÖR ARBETE & FRITID  
TERRÄNG ELLER TRAKTOR B

0504 - 129 16  www.tibroskog.se
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Jury Ordförande: Håkan Olsson
Jury ledamot: Representant från Östra distriktet
Jury ledamot: Representant från SVEMO
Tävlingsledare: Per Cagner
Permanent Bitr. Tävlingsledare: Patrik Håkansson
Biträdande Tävlingsledare:Jenny Cagner
Säkerhetschefer: Rikard Gustafsson, Fredrik Eklind
Läkare & Sjukvård: Ambulanskonsult
Banchef: Andreas Axelsson
Depåchef: Kenny Hagstedt
Besiktningschef: Ola Andersson
Speaker: Fredrik Lindehall
Presschef: Tommy Jacobsson
Tidtagning: Daniel Hellkert
Miljöansvarig: Max Larsson 
SM Koordinator: Marcus Sjöberg

Hemmaförare och favoriter

ODR +
helg =
SAnt Vi är duktiga på distribution alla veckans dagar, vi kan produktion & 

logistik och vi är mycket bra på tryck i alla förekommande format! Vi kan 
hjälpa dig med ett enskilt område i din närhet eller i hela Sverige! Vår 
huvuddistribution sker på helger då observations, läs och nyttovärden 
är som högst. Detta innebär att du får en bra start på försäljningsveckan 
redan på måndag morgon!

Är du nyfiken på vad vi kan hjälpa dig med?
Hör av dig till oss för ett förutsättningslöst samtal!

www.sdr.se

Mikael Kürzl-Palmborg
0500-418075
mikael.kurzl@sdr.se

Kåsatorpsvägen 7, 541 34 Skövde

n

n

n
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Oadresserad direktreklam (ODR) är ett av de starkaste 
räckviddsmedia som finns på marknaden. 

Den går att selektera på målgrupper.

Den går att distribuera som samhällsinformation/gratistidning.

De går att jobba med i olika format, den enda 
begränsningen är brevlådans utformning.

Svensk Direktreklam i Skaraborg kan ODR!  

Bäst att sammanfatta årets SM-serie är självklart våra egna 
toppförare, här kommer deras kommentarer inför SM-finalen.

Säsongen 2019 
Vad har hänt hittills? 
Anton Wallstén MX1: Jag har tävlat i SM där det har gått 
superbra, jag ligger 6:a i sammandraget efter 5 deltävlingar. Jag 
har också provat att köra en deltävling i tyska mästerskapet, 
som också gick bra och gav mersmak. 
Nicklas Gustavsson MX1: För min del har de gått tungt i årets 
SM serie, premiären i Saxtorp gick bra tills jag hoppade ihop 
med en annan förare. Bästa placering i år är en 13:e plats. Men 
än är inte säsongen över. Motocross-serien med Tibro MK har 
gått mycket bra, både för laget och mig själv. Jag blev 5:a i 
Sprint SM i Varberg i somras. Samt 5:a vid en annan speed-
cross tävling i Husqvarna.
Fredrik Theorell MX2: Säsongen har gått bra hittills och jag 
har som bäst kommit på 6:e plats på SM deltävlingen i Udde-
valla och ligger nu 9:a totalt i SM-serien. I Italien och Lettland 
försökte jag kvala in till EM. Vid tredje försöket på hemmaplan 
vid GP:t i Uddevalla lyckades jag kvala in och blev 18:e totalt, 
något jag är riktigt stolt över. 
Förutsättningar
Vad tror du om dina förutsättningar vid SM-finalen:
Anton MX1: Mina förutsättningar ser bra ut! Jag är i god form 
både mentalt och fysiskt. Sedan kommer Tibro MK som vanligt 
att leverera en toppen-bana, så det kommer bli grymt kul att få 
ställa sig bakom grinden på hemmaplan.
Nicklas MX1: Förutsättningarna är bra, har kört många varv på 
Tibrobanan genom åren. Sen är det extra pepp när det är SM-
final på hemmaplan.
Fredrik MX2: Jag har bra förutsättningar inför SM finalen för 
jag är i bra form, Tibrobanan kommer vara grym och förhopp-
ningsvis så kommer många och hejar på.
Favoriter
Vem vinner i Tibro och totalt: 
Anton MX1: Någon av dom tre VM förarna från JWR/Yamaha 
teamet, ryssen Vsevolod Brylyakowd, Kevin Strijbos Belgien, 
eller svenske Anton Gole, de har varit överlägsna och väldigt 
jämna hela året i MX1 klassen.
Nicklas MX1: Det vill mycket till om någon annan skall vinna 
i MX1 än de förare som just nu ligger topp 4:a , d v s Filip 
Bengtsson och JWR-förarna. De är i en klass för sig. De kör, 
eller har kört VM i många år så det är kanske inte så konstigt. 

Fredrik MX2:  I Tibro så tror jag att Ken Bengtsson vinner 
deltävlingen för han har kommit tillbaka starkt nu i slutet från 
sin skada, men Pontus Jönsson vinner MX2-klassen för han har 
en bra ledning och är alltid med uppe i toppen.
VM-förare
I årets SM-serie finns både svenska och utländska förare som 
tävlar för stora VM-team, vilka fördelar har förare som kör i 
ett VM-team? 
Anton MX1: Att de har hojar och reservdelar betalt, samt att de 
har lön för att köra cross. Det är nog den största skillnaden mot 
oss andra som får betala både för hojar och reservdelar och att 
man måste jobba heltid på ett ”vanligt” jobb. Detta resulterar i 
mer träningstid för professionella VM förare, som givetvis har 
förtjänat sin plats i dessa VM team då dom är otroligt duktiga. 
Nicklas MX1: De har allt en hel del fördelar, de tävlar till 
vardags i de stora VM tävlingarna. Men ibland verkar det inte 
som att de är så motiverande att åka hem o köra i SM-serien. 
De har betalt för att köra motocross jämfört med majoriteten av 
de svenska förarna som lägger ganska stor del av sin ekonomi 
på att tävla i motocross. De är också vana att köra längre finaler 
då de kör 30min +2 varv på VM.
Fredrik MX2: De förare som inte måste ha ett ”vanligt” jobb 
kan lägga mer tid på träning och förberedelser och har därför 
bättre förutsättningar. De som tävlar i VM team är otroligt 
duktiga och förtjänar den platsen.
Tibro
Vad betyder det att bo i Tibro för dig som 
idrottsutövare? 
Anton MX1: Här finns goda träningsmöjligheter både med 
och utan motorcykel, det är väldigt positivt! Sen ligger Tibro 
centralt i landet, så dom flesta tävlingarna ligger bra till geogra-
fiskt.
Nicklas MX1: Jag får ”passa” på den, då jag inte bor i Tibro, 
utan i Karlsborg. Jag tror utan tvekan att de rätta förutsätt-
ningarna för att bli en duktig cross/enduro åkare finns i Tibro 
kommun. 
Fredrik MX2: För mig passar det perfekt att bo i Tibro då vi 
har så bra träningsmöjligheter på Tibro Motorstadion med två 
banor, SM-banan och den närliggande sandbanan, samt flera 
bra banor i närområdet. Det finns också många duktiga 
crossåkare och idrottare att träna med  
och det gör att vardagen blir enklare.

Next Generation
I många år har Tibro MK haft cross & Enduro-skolor för de 
yngsta förarna. Det är klubbens ”förskola” där alla ges förut-
sättningar att vara med och ha kul!
 ”En väldigt bra introduktion av cross och enduro för de 
minsta, säger Anders Eriksson som själv varit med i cross & 
Enduroskolan och nu har sin son 
William ivrigt körande under träningskvällarna. 
”Det är ett härligt gäng killar och tjejer som tränar ihop mån-
dagar under Erik Anderbergs ledning och det är full fart under 
den 2,5 timmar långs träningen. 
Förra året 2018 när jag gick in som tränare så var det 3 tappra 
förare som kom på första träningen, när vi gjorde första 
träningen i år så var det 19 förare som kom vilket är en rejäl 

ökning. Det är väldigt roligt att vara tränare då man ser hur 
barnen utvecklas och hur kul dom tycker det är att köra motor-
cykel. Vi är ett gott gäng med barn och föräldrar som har roligt 
tillsammans, och vi har plats för fler 
säger tränaren Erik Anderberg.

Missa inte

MAKITA-lotteriet
Se sid 2
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Förarpresentation
Namn: Nicklas Gustavsson
Startnummer: 7
Ålder: 33
Bor: Karlsborg
Tävlingsklass: MX1
Team: CEC Racing
Motorcykel: Honda CRF450
Främsta merit: Lag-SM guld med 
Tibro MK 2018 och Nordiska 
Mästerskapet silver 2017
Instagram: nickygustavsson

Namn: Anton Wallstèn
Startnummer: 42
Ålder: 24
Bor: Tibro 
Tävlingsklass: MX1 
Team: MC Sport Racing Team 
Motorcykel: Husqvarna FC450
Främsta merit: Lag-SM guld med 
Tibro MK 2018
Instagram: antonwallsten 

Namn: Hilda Sjöberg
Startnummer: 141
Ålder: 14
Bor: Mölltorp
Tävlingsklass: MX Women
Team: Team Motogirls 
ride4awerness
Motorcykel: Yamaha YZ125
Främsta merit: 12a i Heat2 SM 
Årsunda 2019 och lyckades 
ta sina första SM-poäng
Instagram: sjoberg.hilda

Namn: Robert Friberg 
Startnummer: 20
Ålder: 27
Bor: Vänersborg 
Tävlingsklass: MX1
Team: Husqvarna Motorcycles 
Scandinavia
Motorcykel: Husqvarna 
Främsta merit: JSM guld cross 
2010, 2011, SM3 guld enduro 
2017, SM1 silver enduro 2018
och EM brons enduro 2018
Instagram: robertfriberg

Namn: Alfred Larsson 
Startnummer: 715 
Ålder: 21 
Bor: Tibro 
Tävlingsklass: MX1 
Team: CEC Racing 
Motorcykel: Honda CRF450 
Främsta merit: Körde första SM i Årsunda 2019 
och lyckades kvala in och ta elitlicens 
Instagram: alfredlarsson715

Namn: Rikard Hansson 
Startnummer: 73 
Ålder: 28 
Bor: Tibro 
Klass: MX2 
Team: CEC Racing Tibro 
Motorcykel: Husqvarna TC250 
Främsta merit: 4a MX1 SM 2012. 
SM silver enduro SM2 2018 
Instagram: rikardhansson73

Namn: Martin Holm 
Startnummer: 716 
Ålder: 20 
Bor: Tibro 
Tävlingsklass: MX2 
Team: Speedequipment Racing Sports 
Motorcykel: KTM SX250 
Främsta merit: 4a 125U17 2016 
Instagram: martinholm716

Namn: Fredrik Theorell 
Startnummer: 296 
Ålder: 23 
Bor: Tibro 
Tävlingsklass: MX2 
Team: MC Sport Racing Team 
Motorcykel: Husqvarna FC250 
Främsta merit: 3a på SM i Varberg 
2017 och Lag-SM guld med Tibro 
MK 2018
 
Instagram: freddetheorell

Namn: Rasmus Lundell 
Startnummer: 914 
Ålder: 17 
Bor: Moholm 
Klass: MX2 
Team: Stombergs Racing 
Motorcykel: Kawasaki KX250 
Främsta merit: 18e i Heat3 SM 
Landskrona 2019 och lyckades 
ta sina första SMpoäng
Instagram: lundellmx

Fredag 
Depån öppnar           13.00 
Race Office (Anmälan)          15.00 – 20.00  
Säkerhetsbesiktning av banan          17.00 – 
Besiktning & Ljudmätning          17.00 – 20.00 
Arrangörsmöte           18.00 – 
Lördag 
Race Office (Anmälan)          07.00 – 07.45 
Besiktning & Ljudmätning 07.00 – 07.45 
MX-Women    Fri träning    20 min    08.00 – 08.20 
USM 125U (U17)    Fri träning    20 min    08.25 – 08.45 
MX1     Fri träning    20 min    08.50 – 09.10 
MX2     Fri träning    20 min    09.15 – 09.35 
MXSM GoPro Lap (utvald förare)      5 min    09.35 – 09.40 
Paus         35 min    09.40 – 10.15 
Förarmöte vid startgrind          09.50 
MX-Women    Sighting Lap/Waiting Zone stänger     10.15 
Heat 1         20min + 2 varv   10.25 – 10.50 
Segerintervju    Direkt efter målgång (Endast heat segrare & HS)    10.50 – 10.55 
USM 125U (U17)    Sighting Lap/Waiting Zone stänger     10.55 
Heat 1         20min + 2 varv   11.05 – 11.30 
Segerintervju    Direkt efter målgång (Endast heat segrare & HS)    11.30 – 11.35 
MX1     Sighting lap/Waiting Zone stänger     11.35 
Heat 1         25 min+2 varv   11.45 – 12.15 
Segerintervju    Direkt efter målgång (Endast heat segrare & HS)    12.15 – 12.20 
MX2     Sighting lap/Waiting Zone stänger     12.20 
Heat 1         25 min+2 varv   12.30 – 13.00 
Segerintervju    Direkt efter målgång (Endast heat segrare & HS)    13.00 – 13.05 
Paus         50 min    13.05 – 13.55 
MX-Women    Sighting lap/Waiting Zone stänger     13.55 
Heat 2         20 min+2 varv   14.05 – 14.30 
Prisutdelning    Direkt efter målgång (Dagens total)     14.30 – 14.40 
USM 125U (U17)    Sighting Lap/Waiting Zone stänger     14.40 
Heat 2         20min + 2 varv   14.50 – 15.15 
Prisutdelning    Direkt efter målgång (Dagens total)     15.15 – 15.25 
MX1     Sighting lap/Waiting Zone stänger     15.25 
Heat 2         25 min+2 varv   15.35 – 16.05 
Prisutdelning    Direkt efter målgång (Dagens total)     16.05 – 16.15 
MX2     Sighting lap/Waiting Zone stänger     16.15 
Heat 2         25 min+2 varv   16.25 – 16.55 
Prisutdelning    Direkt efter målgång (Dagens total)     16.55 – 17.05 
Prisutdelning MXSM 2019 total samt årets Rookie i samtliga klasser      17.05 
Jurymöte            17.40 
MXSM-bankett på Millners (Medaljer & övriga priser delas ut på banketten)      18.45 – 01.00

Norra vägen 7, Tibro • Tel. 0504-103 60, www.glasitibro.se

Fönsterkarmar 
och bågar i 
komposit som 
är gjorda för 
oss i norden.

ALLT INOM UTERUM OCH FÖNSTERBYTE 
Kontakta oss!

Unika utsikter

Du bygger så
fixar vi materialet 

Du bygger så
fixar vi materialet!

www.molenco.se

Ta med Din radio - 
lyssna på Speakern

94,4 MHz

 TIDSPLAN MXSM FINAL 2019, Tibro MK

Ta med Din radio - 
lyssna på Speakern

94,4 MHz
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Vi på CEJN är stolta över våra 
senaste framgångssagor
Att ständigt vara i framkant kräver sinnrikhet och framåtanda. Vi på CEJN har i 
över 60 år legat steget före våra konkurrenter inom snabbkopplingsbranschen 
och är en av världens mest kompletta kopplingsproducenter. Genom våra 17 
världsomspännande bolag är vi först på plats och leder utvecklingen framåt.
Med tillverkning och utveckling på huvudkontoret i Skövde garanteras kvalitet 
och överlägset utförande.

www.cejn.com/esafewww.cejn.com/tlx
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Allétorget 8  0504-400 60Allétorget 8 • 0504-787800

Välkommen till oss!

butiken i centrum

öppet alla
dagar 7-22

”Hos oss kan du beställa 
festfat, smörgåstårtor 

med mera till 
din fest!

TIBRO FÄRGEKONOMI AB 
Norra vägen 7A, TIBRO 
Tel. 0504-102 58
Mån–fre 07–18 • Lör: 10–13 TIBRO

Måla huset i sommar?
- Självrengörande
- 15 års garanti

Vitt, grått, rött - rådgör med våra färgexperter, vi hjälper dig!

Skydda fasaden i 15 år med Alcro
Alcro Bestå är ett målningssystem som ger dig ett fantastiskt utbud av kulörer, det 
ger också ditt hus bästa tänkbara skydd mot fukt, kyla, sol och värme. Du får en 
fasad med ett minimalt underhållsbehov och tidsintervall mellan ommålningarna blir 
längre. 
Systemet består av tre delar: Alcro Bestå Grundolja, Alcro Bestå Grundfärg och Alcro 
Bestå Täckfärg. Om du följer de rekommenderade målningsanvisningarna kan de tre 
delarna tillsammane ge ett heltäckande fasadskydd med ett underhålls- 
intervall på upp till 15 år.

Demidekk Infinity 
Sedan 2010 har DEMIDEKK Ultimate 
Täckfärg utmärkt sig genom sina 
fantastiska tekniska egenskaper. 
Med utgångspunkt i dessa har vi 
utvecklat en helt ny och banbrytande 
teknologi och lanserar vår bästa utom-
husfärg någonsin – DEMIDEKK Infinity.
Ett banbrytande och unikt sätt att 
formulera färg på. Våra egna tester i 
Skandinavien och externa tester i 
Florida av den nya patentsökta 
teknologin visar att DEMIDEKK 
Infinity ger en helt överlägsen kulör- 
och glanshållbarhet och håller ditt hus 
vackert länge. DEMIDEKK Infinity har 
en smutsavvisande yta – smuts och 
pollen fäster inte på färgfilmen. 
Detta gör även att risken för 
beväxning av svartmögel och 
alger minskar.
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husfärg någonsin – DEMIDEKK Infinity.
Ett banbrytande och unikt sätt att 
formulera färg på. Våra egna tester i 
Skandinavien och externa tester i 
Florida av den nya patentsökta 
teknologin visar att DEMIDEKK 
Infinity ger en helt överlägsen kulör- 
och glanshållbarhet och håller ditt hus 
vackert länge. DEMIDEKK Infinity har 
en smutsavvisande yta – smuts och 
pollen fäster inte på färgfilmen. 
Detta gör även att risken för 
beväxning av svartmögel och 
alger minskar.

SM MX1 (efter 5 av 7 deltävlingar, resultaten från deltävl. 6 i Borås är ej medräknat) 
Pos  Nr   Namn    Klubb    Fabrikat   Total 
1  1   Filip Bengtsson   Vimmerby MS   Husqvarna  326 
2  22   Kevin Strijbos   Nynäshamns Mck   Yamaha   310 
3  297   Anton Gole   Vissefjärda CK   Yamaha   302 
4  18   Vsevolod Brylyakow   Nynäshamns Mck   Yamaha   265 
5 211   Rasmus Sjöberg   Varbergs MK   Honda   221 
6  42   Anton Wallstén   Tibro MK    Husqvarna  204 
7  488   Jimmy Wicksell   Uppsala MK   KTM   202 
8  16   Oskar Olsson   Hökensås MCK   Husqvarna  132 
9  243   Emil Berggren   Örebro MK   KTM   125 
10  234   Mattias Augustsson   MC Alingsås   KTM   124

SM MX2 (efter 5 av 7 deltävlingar, resultaten från deltävl. 6 i Borås är ej medräknat) 
Pos  Nr   Namn    Klubb    Fabrikat   Total 
1  47   Pontus Jönsson   Sösdala MK   Husqvarna  294 
2  26   Tim Edberg   Huskvarna MK   Yamaha   249 
3  517   Isak Gifting   SMK Dala Falun   KTM   245 
4  80   Ken Bengtsson   Getinge MK   Husqvarna  231 
5  52   Albin Gerhardsson   Hallsbergs MK   KTM   221 
6  692   Danne Karlsson   Västerås MK   Husqvarna  209 
7  302   Cornelius Tøndel   Oslo Motorsportklubb  Husqvarna  200 
8  354   Viking Lindström   MK Orion    Husqvarna  162 
9  296   Fredrik Theorell   Tibro MK    Husqvarna  150 
10  464   Rasmus Håkansson   Folkare MK   Husqvarna  148

MX-Women (efter 4 av 7 deltävl, resultaten från deltävl. 6 i Helsingborg är ej medräknat) 
Pos  Nr   Namn    Klubb    Fabrikat   Total 
1  44   Natalie Kane   Degerfors MK   Honda   140 
2  325   Sara Andersen   MCS - DMU   KTM   136 
3  555   Emelie Dahl   Mälarö MCK  Yamaha   125 
4  2   Sandra Karlsson   MCK Hallandia   Kawasaki   105 
5  27   Ida Djärf Björklund   Huskvarna MK   Kawasaki   69 
6  126   Matilda Huss   Uppsala MK   Husqvarna  66 
7  459   Thea Johansen MK   Trondheim   KTM   54 
8  97   Julia Svan    Mockfjärd MK   Husqvarna  52 
9  173   Felicia Loo   MCK Hallandia   Kawasaki   49 
10  82   Olivia Roxtorp   AMF Årsunda   Husqvarna  39

USM 125cc U17  (efter 5 av 7 deltävl. resultaten från deltävl. 6 i Borås är ej medräknat) 
Pos  Nr   Namn    Klubb    Fabrikat   Total 
1  727   Marcus Gredinger   MK Orion    Husqvarna  201 
2  425   Casper Olsen   Follo    Husqvarna  184  
3  414   Rasmus Varg   Västerås MK   Husqvarna  182 
4  454   Liam Hanström   Anderslövs MK   Yamaha   165 
5  568   Max Pålsson   Landskrona MK   KTM   153  
6  294   André Högberg   Uppsala MK   Yamaha   151 
7  567   Rasmus Moen   Upplands Väsby MK   Husqvarna  122 
8  238   Viktor Andersson   Folkare MK   Husqvarna  98 
9  981   Meico Vettik   Estland    KTM   97 
10  602   Felix Boberg   Uppsala MK   KTM   96
Aktuell SM-tabell efter deltävling 6 (inför SM-finalen) finns på www.mxsm.nu/resultat

SM-TABELL 2019

Digo AB
Vältvägen 5
541 38 Skövde
Telefon:0500-41 88 20
www.digo.se

Det finns många olika typer av 
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kan utföra:
• Diamantslipning
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Bitr. Tävlingsledare    Conny Hellqvist
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Race Office                 Jaan Kello
Sekretariat/Data          Eine Larsson 
Depå Staffan Axelsson
Bana Patrik Öfverberg
Väntzon/Bandepå/Start    Bengt Edman
Säkerhet                      Niclas Jacobsson / Göran Andersson
Besiktning                  Anders Ljung  
Miljö                           Max Larsson/Conny Hedman
Servering/Kiosker       Katrina Gustavsson 
Press                            Susanne Ekman Thillander
Parkering /Camping Kenneth Karlsson
Entre                           Endurosektionen
Kassör                         Per-Olof Qvick
Tidtagning MX-Results
Speaker                    Niklas Eilegård och Per Busk
Sjukvård Ambulanskonsult             

AUKT F

Ekonomiska tjänster 
på dina villkor!

Kontorsmöbler för folk i farten!

www.samobler.se

Du bygger så 

Tibro kommun 
Tel: 0504-180 00 

info@tibro.se 
www.tibro.se  

Upptäck aktiva Tibro..! 
I Tibro gillar vi aktivitet och
kreativitet. Här finns många 
trevliga utflyktsmål för dig som
vill ha en aktiv semester. Du kan
bada, fiska och paddla i sjön Örlen,
fiska och paddla i ån Tidan eller ge
dig ut på någon av de vandrings-
och cykelleder, promenadstigar och 
motionsspår som finns i kommunen.

Vi rekommenderar också ett besök 
på Tibro Actionpark, Mini-Zoo eller 
vårt nya besöks- och inrednings- 
centrum Inredia, där Tibros kultur- 
arv möbelhantverket presenteras  
ur ett dåtids-, nutids- och framtids- 
perspektiv.

Dessutom händer det mycket i Tibro 
i sommar.  Upplev årets UPPåNER-
festival, köp en biljett till sommarens 
Diggilookonsert och ta del av vår 
semestersatsning 31 dagar i juli! 

Varmt välkommen!

FESTIVALDAGAR för alla
med konserter, utomhusbio,  
workshops och mycket mer...

Gladys del Pilar Louise Hoffsten
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Kl. 19.00 10 augusti 
på Ånaplan i Tibro

Omtanke, 
samverkan, 
självtillit och  
handlings- 
kraft. Det
är Tibro. däck & 

marin!
Vårt motto har alltid varit 
”kvalitèt till lågpris!”

Hjovägen 11, 546 72 Mölltorp | tel. Marin 0505-307 70  |  tel. Däck 0505-307 33
dackdepan@carlsborg.net  |  www.dackdepan.se
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DEVICE MOUNTING SOLUTIONS

VAR HAR
MOBILEN I BILEN?

DU
2-DELS MONTERINGSSYSTEM FÖR EN SNYGG & SÄKER 
INSTALLATION. HITTA MODELLSPECIFIKA PRODUKTER 

FÖR DIN ENHET & DITT FORDON PÅ WWW.BRODIT.SE

Tibro är en kommun som växer  
– och det vill vi fortsätta göra. 

Vi bygger en ny skola för 540 elever med en fullstor  
idrottshall som invigs 2020 och vi anlägger flera nya  
bostadsområden i attraktiva lägen. 

Tibro är en kommun med stabil ekonomi och  
uppskattad kommunal service.  
 
Nyfiken? 
Kontakta Tillväxt Tibro  
tel. 0504-184 28 

5 starka skäl 
att etablera sig i Tibro

Brett utbud av  
sport- och fritidsaktiviteter

Gynnsamt geografiskt läge
med bra kommunikationer

Företagsvänlig kommun med
aktiva företagsnätverk 

Satsning på mötesplatser  
för människor i alla åldrar

Byggklara tomter från  
35 000 kronor

Vi skapar miljöer som sticker ut:  

Ny skola och fler bostadsområden i attraktiva lägen

Baggeboskolan 
invigs 2020

Växel: 0504-180 00  tibro.se  

Varmt välkommen till

Sventorp Rävstorp 5, Skövde  •  Telefon: 0500-42 50 40 
Besök vår hemsida för mer information: fribergsfritid.se
*Beställ nu för leverans till våren.

Upplev frihet pa vag
Eftermässa i Igelstorp helgen den 21-22/9. Välkommen att kika närmare på årets 
nyheter. Under helgen har vi fina erbjudanden på våra kvarvarande 2019 års modeller, 

i butiken samt 15% rabatt på tält från Isabella*. Självklart bjuder vi på förtäring.

Elmiamässan den 
11-15/9 i Jönköping. 

Monter D01:42, 
B01-10 och B02:10.
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yrkesbutiken 
i skövde
Mariesjö industriområde. Tel 0500-48 48 00

Würth satsar på Skövdebutiken

K
änner du någon som har en skruv lös? Då kan du rekommen-
dera ett besök i Würth´s butik på Kaplansgatan 25, Mariesjös 
handelsområde i Skövde. Würthbutiken har ett stort utbud av 
produkter för industri, bygg, hantverkare och fordonsverk-
städer. Bland mycket annat kan de erbjuda Skövdes bredaste 

sortiment av fästmaterial. Utöver det hittar du även förbrukningsmaterial, 
verktyg, maskiner, personligt skydd med mera. Butiken används även för 
olika typer av utbildningar och kundevenemang. Den är en mötesplats för 
Würths kunder, helt enkelt.
  Förutom butikschefen Patrik Öfverberg och innesäljaren Thomas Wink-
ler har Würth även ett antal fältsäljare i Skövde-regionen. Detta för att 
kunna ge kunderna i området en bra service.

RIKT UTBUD
Tre av säljarna är fordonssäljare, vars inriktning framför allt ligger på 
bilverkstäder. Men även lastbils- och motorcykelverkstäder ryms inom 
kundkretsen. Fyra av säljarna jobbar mot industrin i närområdet. Bland 
andra plåtverkstäder, olika slag av underhåll och producerande företag. 
  Dessutom finns en byggsäljare, och som beteckningen säger vänder sig 
den delen av Würts rika utbud till företag inom byggbranschen.
Inom dessa områden och mer ändå, är jag övertygad om att vi har fördel-
aktiga lösningar på det mesta. Det gäller inte bara olika typer av företag. Vi 
ser gärna att ännu fler privatkunder kommer till oss i butiken, poängterar 
Patrik Öfverberg.
  Patrik vet för övrigt vad det vill säga att ha en skruv lös. Därför att när tid 
och tillfälle ges mekar han åt sonen Linus som är elitförare i motocross.

PROFFSKVALITET
Förutom skruv, bult, brickor och allt sådant är vi duktigt stora på kemisi-
dan, såsom smörjmedel, rostlösare och så vidare. Överhuvud taget håller 
våra produkter, inklusive verkyg och allt annat som hör branschen till, 
proffskvalitet, intygar Patrik Öfverberg samtidigt som ett av Skövdebuti-
kens cirka tio event pågår i den 300 kvadratmeter stora affärslokalen på 
Mariesjö.
  Vid sådana tillfällen bjuder vi in både nya och befintliga kunder. Förutom 
särskilt förmånliga erbjudanden ur vårt produktsortiment ser vi också till 
att ingen lämnar våra event hungrig. I dag innehåller till exempel menyn 
valfritt antal hamburgare med allehanda tillbehör, avrundar Patrik medan 
hans kollega Thomas Winkler tuggar ur munnen innan det är dags för 
fotografering.

Patrik Öfverberg (till vänster) är butikschef hos Würth på Mariesjöområdet i Skövde och 
Thomas Winkler jobbar som innesäljare.

Välkommen till 
Tibro Billackering

AllA bilAr och dom flestA försäkringsbolAg

Tibro Billackering utför plåt och lackreparationer på alla bilar. 

försäkringsbolag.

Med gedigna kunskaper och stor noggrannhet tar vi oss an våra 
uppdrag. Vi är stolta över vårt goda rykte och att vi har många 

nöjda kunder som gärna rekommenderar oss.
Så tveka in att kontakta oss om olyckan är framme.

Vi byter även bilrutor samt lagar stenskott i vindrutan.

Rydsgatan 3, 543 51 Tibro  Tel: 0504-107 30  www.tibrobillackering.se

Br. Larssons 
Bilverkstad

0504-612 70
Mariestadsvägen, Tibro

Tvätta bilen i vår automattvätt!
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särskilt förmånliga erbjudanden ur vårt produktsortiment ser vi också till 
att ingen lämnar våra event hungrig. I dag innehåller till exempel menyn 
valfritt antal hamburgare med allehanda tillbehör, avrundar Patrik medan 
hans kollega Thomas Winkler tuggar ur munnen innan det är dags för 
fotografering.

Patrik Öfverberg (till vänster) är butikschef hos Würth på Mariesjöområdet i Skövde och 
Thomas Winkler jobbar som innesäljare.

Välkommen till 
Tibro Billackering

AllA bilAr och dom flestA försäkringsbolAg

Tibro Billackering utför plåt och lackreparationer på alla bilar. 

försäkringsbolag.

Med gedigna kunskaper och stor noggrannhet tar vi oss an våra 
uppdrag. Vi är stolta över vårt goda rykte och att vi har många 

nöjda kunder som gärna rekommenderar oss.
Så tveka in att kontakta oss om olyckan är framme.

Vi byter även bilrutor samt lagar stenskott i vindrutan.

Rydsgatan 3, 543 51 Tibro  Tel: 0504-107 30  www.tibrobillackering.se

Br. Larssons 
Bilverkstad

0504-612 70
Mariestadsvägen, Tibro

Tvätta bilen i vår automattvätt!

Formidabel Specialinredningar i Tibro AB
Tel:0504-125 10

Kurumsgatan 3, 543 50 Tibro
info@formidabelspecialinredningar.se

www.formidabelspecialinredningar.se

Ta med Din radio - 
lyssna på Speakern

94,4 MHz
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Motornova AB
Handelsvägen 1 · 541 61 Skövde · E-Mail: info@motornova.se · Tel.: 0500 – 49 34 00 · motornova.se

2 840 krMånadskostnad inkl. service1

¹ Paket Business: Finansiell Leasing via Mercedes-Benz Finans, 36 månader, 6 000 mil, restvärde 40 %, 1:a förhöjd avg. 30 %, rörlig ränta (juni 2019) inkl. Service Complete. Reservation för sedvanlig kredit- prövning. 
Mercedes-Benz Finansknuten Försäkring i samarbete med If Skadeförsäkring (publ). Kontantpris Sprinter 211 CDI Fighter Skåp Lång: 254 500 kr. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm Sprinter 211 Fighter 
WLTP: 8,6-9,8 l/100 km, CO2 225-256 g/km NEDC: 7,6-8,1 l/100 km, CO2 199-214 g/km. Miljöklass Euro 6c gr.III.  Bilen på bilden är extrautrustad. Alla angivna priser är exkl. moms.

Sprinter 211 Fighter

Det finns många anledningar att gilla Sprinter. I synnerhet när våra kunder får berätta. De lever 
ju dessutom med bilen och vet vad den går för i verkligheten. Så istället för att vi ska skriva om den 
nydesignade förarmiljön, PRO Connect och alla säkerhets- och assistentsystem i nya Sprinter, vill vi 
att du upplever den. Välkommen till Motornova för att handla din nästa Mercedes-Benz!

Läs mer och räkna ut din månadskostnad på mercedes-benz.se/vans

Öka försprånget med nya Sprinter.

Björkholm Bil 
byter namn och blir 

Tibro Autoservice AB
Norra Vägen 5, Tibro
0504-130 70

Öppet: mån-tors 07:00-16:30
fre 07.00 - 15.00

Vi servar och reparerar samtliga bilmärken. 
Vi erbjuder också:
- AC-reparationer
- Hjulinställningar
- Krockskador
- Hyrbil

  - Reservdelar
  - Service
  - Reparationer
  - Glasskador

www.tibroautoservice.se

GRATIS
AC-test !

En auktoriserad SAAB och MECA verkstad

300 kr Rabatt vid Service!
Mot uppvisande av annons. 300krrabattBoka din tid på: 0504-130 70

Gäller 
t.o.m. 
30/9

TM 
Innervägg

Vill du inte 
spika i golv och tak? 
• Snabb montering!
• Patenterad lösning! 
• Snabb leverans!

 

Behöver du ett 
extra rum?

Fabriksgatan 7, Tibro 
Tel: 0504-150 50

Läs mer och beställ: 
www.tibromobelindustri.com

 

Din lokala elinstallatör 
0504-76 93 10 

 
 
 
 
 
                  
  

 FASTIGHETER 
 LANTBRUK 
 SERVICE 
 PRIVATBOSTÄDER 
 INDUSTRIER 
 SOLENERGI 

Sweden 
V.Långg.175 54335 

TIBRO 
0504-76 93 10  

Elinstallationer AB 

www.atekelinstallationer.se 
 

 
 

  

 
 

Ni vet väl om att vi kan

serva & 
reparera 
din bil?
Vi servar helt enligt fordonstillverkarens rekommendationer.  

Vi använder alltid originaldelar eller minst motsvarande 
– helt enligt era önskemål.  

Ring eller maila för förslag på tid och kostnad.

• Vi kan serva och reparera din BMW (vi hanterar condition 
   based service  och mjukvara). Välkommen in så 
   läser vi nyckeln! 

• Släcker anmärkningar (tvåor) från bilprovningen 

• Däckhotell och däckservice

Servicevägen 5, 541 41 Skövde • Tel 0500-414 414 
kundservice@skovdebilringar.se



BESÖKSADRESS: 

NORRA RYDSGATAN 7
543 51 TIBRO
0504 - 120 12
INFO@TIBROMCSERVICE.SE

BESÖKSADRESS: 

GAMLA RIKSVÄGEN 20
428 32 KÅLLERED
031 - 795 32 25
BUTIK@CROSSVARUHUSET.SE

BESÖKSADRESS: 

NORRA RYDSGATAN 7
543 51 TIBRO
0504 - 120 12
INFO@TIBROMCSERVICE.SE

BESÖKSADRESS: 

GAMLA RIKSVÄGEN 20
428 32 KÅLLERED
031 - 795 32 25
BUTIK@CROSSVARUHUSET.SE


