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ÄLVÄNGEN. Efter 
tolv raka SM-guld i 
Sidvagnscross bröts 
Henrik Söderqvists 
vackra svit förra året.

I söndags dominerade 
han på nytt SM-täv-
lingarna på Paradisba-
nan.

Hotet numera 
kommer från hemmaå-
karna Philip Stenborg 
och Christian Nilsson 
som skuggade dem i 
båda heaten – och är 
tvåa i sammandraget.

Henrik Söderqvist har bytt 
burkslav från Tobias Sylwan 
till Tim Gustavsson och 
leder efter tre deltävlingar 
jakten på sitt trettonde SM-
guld. Med två suveräna star-
ter till hjälp distanserades 
övriga motståndare, men i 
sammandraget är det glädjan-
de nog Älvbygdens MK:s duo 
Philip Stenborg och Christi-
an Nilsson som är främsta 
utmanare. På hemmabanan 
gjorde de ingen besviken. De 
slutade tvåa i båda heaten.

– Det går inte att vara be-
sviken även om målet var att 
vinna inför hemmapubliken. 
Vi kör på bra och det är bara 
”Henke” som vi inte rår på än. 
Han är trots allt en grymt er-
faren förare med tolv SM-
guld och bra internationel-
la meriter, säger Philip Sten-
borg och fortsätter berömma 
förebilden.

– Den här gången avgör 
han båda heaten med att ta 
starten och detta trots att vi 
gjorde allt vi kunde för att just 
förhindra det.

Stenborg/Nilsson kör 

även VM och till helgen 
väntar tävlingar i Tjeckien.

– Det är totalt elva tävling-
ar och som bäst har vi slutat 
på en 13:e plats. Totalt är vi 
21:e ekipage i VM-samman-
draget. Att köra internatio-
nellt är hela grejen med att 
vi håller på. Sporten är så 
mycket större ute i Europa än 
här hemma. Det är stora pu-
blika evenemang med mycket 
kul runtomkring, men det är 
mycket tidskrävande. Totalt 
innebär en VM-säsong un-
gefär 4000 mil i husbil. Det 
här är andra året som vi 
tävlar internationellt och vi 
har mycket kvar att lära. Vi 
är yngsta duon som kör, be-
rättar Philip Stenborg.

Målet för säsongen var att 
på allvar ta upp kampen om 
SM-guldet. Det målet har de 
infriat, men det verkar dröja 
ytterligare en säsong innan 
pokalen är bärgad.

– Ja, vi kan nog inte köra 
hem det på egen hand längre, 
men om Henrik Söderqvists 
motor rasar kan vi fortfarande 
vinna, räknar en slug Philip 
Stenborg ut.

Älvbygdens MK kunde 
glädja sig åt ett lyckat täv-
lingsarrangemang där det 
förutom sidvagnscross också 
bjöds på SM-Quad (fyrhju-
lingar). I sidvagnstävling-
en deltog också veteranen 
Arne Tilly tillsammans med 
Robert Almten.

Stenborg/Nilsson på jakt efter SM-guld
– Men än så länge håller suveränen Henrik Söderqvist undan
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Henrik Söderqvist dominerar fortfarande svensk sidvagnscross, men de skuggas numera främst av ÄMK:s Philip Stenborg/
Christian Nilsson.

XxxxXxxx Kan än. Veteranen Arne Tilly ställde upp tillsammans med 
Robert Almten.

Det var inte bara SM-deltävling i sidvagn, utan även SM-
Quad kördes på Paradisbanan i söndags.


