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ÄLVÄNGEN. Den 30 
juli ordnar Älvbygdens 
Motorklubb SM/NM 
i sidovagnscross på 
Paradisbanan. 

Philip Stenborg och 
Christian Nilsson från 
Alvhem respektive 
Kattleberg siktar på 
minst en tredjeplats i 
SM.

De ligger fyra totalt i serien 
och har chans till en andra 
och tredjeplats totalt efter 
denna SM-final. 

– Vi blir nog besvikna om 

vi inte lyckas nå dit, säger en 
taggad Philip Stenborg på 
telefon.

Inte ens ett år har gått 
sedan de för första gången 
satt på en sidovagnscross, 
men hård träning, viljestyrka 
och bra samarbete har gett 
resultat.

– Samarbete är det absolut 
viktigaste. Man får veta hur 
den andre tänker och därför 
kan man inte köra med vem 
som helst. Man måste också 
vilja lika mycket, sedan 
kommer farten efter hand.

Både Philip och Christian 
har tidigare kört solocross så 
steget till sidovagn var inte 
särskilt långt borta. 

I oktober förra året, bara 
en månad efter att de börjat 
köra, ställde de upp i SM. I 
efterhand insåg de att det 
nog var för tidigt, men sam-
tidigt lärorikt.

– Vi kraschade lite och 
gjorde bort oss, men nu har 
vi tränat hela vintern och 
hittat formen så nu ska det 
nog gå vägen.

JOHANNA ROOS

Siktar på prispallen i sidovagnscross-SM

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

IFK UDDEVALLA
FREDAG 5 AUGUSTI

KL 19.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchvärd

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!

Buffen serveras 
från 17.00
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  SJÄLVMÅLET...
PÅ VADBACKA

DM STORMÖTE 

PÅ FORSVALLEN

99:-

Söndagen den 31 juli, kl: 18.00 

tar SBTK emot segraren 

Elfsborg/Kinna. 

För närmare info, se hemsidan: 

www.skepplanda.se

Buffé & dryck

Slitsamt. Sidovagnscross är en ansträngande sport som kräver mycket styrka, så det Slitsamt. Sidovagnscross är en ansträngande sport som kräver mycket styrka, så det 
gäller att träna upp fysiken. Philip Stenborg och Christian Nilsson har legat i hårdträning gäller att träna upp fysiken. Philip Stenborg och Christian Nilsson har legat i hårdträning 
hela vintern.hela vintern.
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Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren


