
05/06/12 Infomedia - Søgning

1/3apps.infomedia.dk/Ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e203a1d4

Chris Anker: Jeg led maksimalt hele vejen op
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mogens jacobsen

Først flere timer efter at have passeret målstregen på den kolde bjergtop nåede Chris

Anker Sørensen frem til Team Saxo Banks hotel og kunne slappe af ovenpå den forrygende

etapetriumf ved Giro d'Italias første møde med bjergene.

Men den 25-årige dansker nød alle de pligtopgaver, der fulgte med den imponerende præstation,

samtidig med at han følte sig godt og grundigt træt ovenpå sin deltagelse det lange 17 mands

udbrud, som afsluttedes med den succesrige soloklatretur på seks kilometer.

LÆS OGSÅ

»Det var en herlig fornemmelse at køre over målstregen som vinder. Også fordi jeg egentlig ikke

anede, hvor jeg stod, da Giroen begyndte«, fortæller Chris Anker Sørensen, der op til starten

forrige lørdag i Amsterdam ikke havde kørt løb siden slutningen af marts, da han styrtede i Volta a

Catalunya og brækkede kravebenet.

»Jeg vidste, at farten ville blive skruet op bagude, når vi nåede den afsluttende stigning på 16 km.

Derfor forsøgte jeg også på det flade stykke inden det begyndte at gå opad, at sætte tempoet i

vejret i gruppen, men stadig var forspringet ikke så stort, at jeg kunne være sikker på, det ville

holde«.

Følte sig som den stærkeste

»Jeg følte imidlertid, at jeg havde rigtigt gode ben, så chancen skulle udnyttes fuld ud. Også fordi

jeg fornemmede, at jeg var den stærkeste i udbruddet, da vi kom til bjerget«.

»Jeg gav mig selv fuldt ud, da jeg satsede alene, og jeg kan garantere for, at jeg led maksimalt

hele vejen op. Jeg blev konstant opmuntret fra servicevognen, og nu bagefter er jeg også glad for

de små løgne, der kom undervejs. Som f.eks. at det fladede lidt ud lige rundt om det næste sving,

hvilket imidlertid slet ikke var tilfældet«.

»Selv om det gjorde ondt, mærkede jeg ikke på noget tidspunkt, at der var optræk til krise, og

heldigvis var jeg også i stand til at holde tempoet lige til målstregen«.

Med kurs mod Tour de France

Med sejren og den overbevisende måde, den hjemførtes på, må Chris Anker Sørensen også være

sikker på atter at skulle repræsentere Team Saxo Bank i Tour de France.

Inden Giroen konstaterede det danske mandskabs chef Bjarne Riis, at den italienske rundtur, ikke

skulle betragtes som en eksamen på den skrappe klatrespecialist.
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»Men det er da klart, at vi lige skal sikre os, at Chris er kommet sig over sit brækkede kraveben og

har fundet formen igen«, konstaterede Bjarne Riis ved den lejlighed.

Klar til at hjælpe Ritchie Porte

Det hersker der ingen tvivl om, efter dagens opvisning, og Chris Anker Sørensen ser da også de

kommende måneder i møde med fortrøstning.

»Det er jo ikke mig selv, der bestemmer, men jeg synes i hvert fald, jeg har bevist, at jeg er tilbage

ved fuld styrke. Så selvfølgelig håber jeg, at jeg får opfyldt mit store mål om at komme med i

Touren igen«, fastslår Chris Anker Sørensen.

»Jeg tror, jeg sover godt i nat ovenpå denne kraftanstrengelse, men sejren giver absolut mod på

at forsøge igen senere i løbet. Om det kan lade sig gøre afhænger naturligvis også af holdets

planer, for det kan da sagtens tænkes, at jeg skal hjælpe Ritchie Porte i kampen for at bevare

ungdomstrøjen og den fine samlede placering, han har«.

Den ottende danske Giro-etapevinder

Chris Anker Sørensen er blot den ottende dansker, der har vundet en Giro d'Italia etape i løbets

101 årige historie og den første, siden Nicolaj Bo Larsen præsterede det i 1996.

De øvrige, der er blevet hyldet i den sammenhæng, er Ole Ritter, 1967, 1969 og 1971, Jørgen

Marcussen, 1980, Bjarne Riis, 1989 og 1993, Jørgen Marcussen Jesper Skibby, 1989, John

Carlsen, 1989 og Rolf Sørensen, 1995.

Fjerde sæson hos Bjarne Riis

Chris Anker Sørensen er i gang med sin fjerde sæson i tjeneste hos Bjarne Riis. Allerede i 2005

var han inde i billedet og kørte på prøve for Team CSC i efteråret, men parterne blev enige om, at

han skulle tage et år mere på Team Designa Køkken.

Dagens sejr er karrierens femte, men uden sammenligning den største.

Den første i et løb på den internationale terminsliste, registreredes i 2005 på en etape i Norges

største arrangement Ringerike Grand Prix, i 2008 vandt han etaper i Critérium du Dauphiné

Libéré, og sidste år sejrede han sæsonens sidste optræden Japan Cup.

Se også

UDMATTET. Chris Anker Sørensen indrømmer, at hans sejr i Giro d'Italia trak tænder ud. - Foto:

MARCO TROVATI/AP.
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