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ÄLVÄNGEN. Folkfesten 
regnade bort.

Ovädret hindrade 
emellertid inte brö-
derna Stenborg, Philip 
och Simon, att utklassa 
sina konkurrenter i den 
tredje SM-deltävlingen i 
sidvagnscross.

Hemmaekipaget vann 
båda heaten plättlätt!

Regnet fullkomligen vräkte 
ner och det var rejält söligt 
när starten för SM i sidvagn-
scross gick. Ett 50-tal tappra 
åskådare hade tagit sig till 
Paradisbanan, men det skul-
le naturligtvis varit betydligt 
fl er om väderleken varit av 
annan karaktär.

Hemmahoppet Philip 
Stenborg, med brorsan Si-
mon i burken, gjorde ingen 

besviken. De vann i utklass-
ningsstil båda heaten. 

Tvåa i tävlingen blev 
Magnus Birgersson/Pierre 
Collin, Varbergs MK. Även 
bronset gick till Varberg och 
duon Lennart Svensson/
Eddie Linné.

Älvbygdens MK hade yt-
terligare ett ekipage till start 
i Andreas Mattson/Rick-
ard Söderberg som slutade 
sjua totalt.

För Philip och Simon 
Stenborg kommer SM-gul-
det allt närmare. Bröderna 

gör även bra ifrån sig på VM 
och ligger på åttonde plats i 
sammandraget efter fyra del-
tävlingar.

Nästa publika arrange-
mang på Paradisbanan blir 
lördagen den 2 augusti då 
det körs folkrace.

Lördagens häftiga regnande gjorde att det blev rena lervälling-
en.

Philip och brorsan Simon i ensamt majestät.Banan var svårbemästrad, men tack och lov inträffade inga all-
varliga incidenter på Paradisbanan i lördags.

Leder SM och ligger åtta i VM-sammandraget. Philip och Simon Stenborg har all anledning att 
vara belåtna. 
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– Utklassade konkurrenterna på Paradisbanan
Bröderna Stenborg överlägsna

 Philip och Simon Stenborg, Älvbygdens MK, utklassade 
 konkurrenterna och vann båda heaten när den tredje 
 SM-deltävlingen avgjordes på Paradisbanan i lördags. 

SKEPPLANDA. Skepp-
landas damer går till 
sommarvila i serieled-
ning – tio poäng före 
Borås GIF.

Lördagens Göta älv-
dalsderby blev en na-
gelbitare och avgöran-
det föll med sju minuter 
kvar att spela.

Matchvinnare för 
hemmalaget blev Eme-
lie Johansson.

Skepplanda fortsätter att 
rada upp vinster. I derbyt 
mot Lödöse/Nygård kom 
tionde raka fullpoängaren. 
Samtidigt förlorade jagan-
de Borås GIF högst ovän-

tat borta mot Sjömarken. 
SBTK-tränaren Stig Pers-
son tycker dock det är på tok 
för tidigt att börja prata om 
serieseger.

– Det kan hända mycket, 
men visst ser det bra ut. Vi 
känner ingen press på oss att 
vi måste avancera utan foku-
serar på att göra vårt bästa i 
varje match. Det är alltid ro-
ligt att vinna, säger Persson 
till Alekuriren.

Amanda Errind gav 
hemmalaget ledningen i den 
24:e spelminuten, Jessica 
Johannesson kvitterade för 
LNIK i matchminut 72.

– Eftersom jag visste att 
Borås hade fått stryk var jag 
ganska nöjd med oavgjort. 
Det var viktigt att inte förlo-
ra, förklarar Stig Persson.

Det skulle bli bättre än 
så. Med sju minuter kvar av 

matchen fi xade Emelie Jo-
hansson segermålet som be-
tydde 2-1.

– Det var en bra match i 
ett högt tempo. Båda lagen 
ville framåt, förklarar Stig 
Persson.

Lödöse/Nygård ska ha all 
heder av sin insats och gav 
verkligen seriesuveränerna 
en rejäl match. Skepplandas 
försvar är emellertid svårfor-
cerat med Sandra Augusts-
son som en ovärderlig mitt-
backsjätte.

– Jag vill också ge beröm 
till vår målvakt, 15-åriga Ju-
lia Lillsjö, som gjorde debut 
mellan stolparna. Hon spela-
de stabilt.

Skepplandas damer åter-
upptar seriespelet söndagen 
den 10 augusti då man möter 
Äspereds IF på Lundavallen.

JONAS ANDERSSON
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SBTK:s damer har all anledning att jubla över en lyckad vårsäsong. I lördags kom tionde raka 
segern via 2-1 i Göta älvdalsderbyt mot Lödöse/Nygård.

– Och ryckte i toppen
SBTK:s damer derbyvann igen

Division 2 Västergötland S
Skepplanda – Lödöse/Nygård IK 2-1 (1-0)
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