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Kæmpestor dansk Giro-triumf
16-05-10: 17:28 | af: Kasper Højstrup Nielsen
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Chris Anker Sørensen fra Team Saxo Bank viste søndag hvorfor han bør
være at finde på Bjarne Riis' Tour-hold til sommer, da han snød favoritterne
på smukkeste vis på ottende etape.

Danskeren var med i dagens store udbrud og på dagens sidste stigning op til
mål i Terminillo sagde danskeren farvel og tak til konkurrenterne, som
aldrig så Hammel-drengen igen. Han kørte i mål til en smuk etapesejr og
fortjente kys fra kyssepigerne.

I den samlede stilling er det fortsat Alexandre Vinokourov der fører løbet.
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Dejlige danskerudbrud 
Lørdag var Nicki Sørensen i udbrud i Giroen og søndag var det så en anden
dansk Saxo Bank-Sørensens tur, nemlig Chris Anker, som kom med i
dagens store 17 mandsudbrud, som desuden talte David Moncoutie
(Cofidis), Carlos Ochoa (Androni) og Thomas Voeckler (Bbox Bouygues
Telecom).

Med de navne i front fik udbrudet aldrig særlig lang snor, men måtte knokle
for hvert sekund. Og det gjorde de så. Udbryderne havde med 71 kilometer
til mål lige over to minutter, men ti kilometer senere havde de
hårdtarbejdende udbrydere øget med endnu et minut.

Feltet blev ført an af Lampre, som kørte for Damiano Cunego, som
afslutningen op til Terminillo passede fint til, men deres arbejde bar ikke
frugt og udbrydernes forspring var med 35 kilometer til mål stadig på godt
tre minutter - et forspring som de holdt frem til dagens sidste stigning.

Oksen fra Hammel fløj op ad Terminillo
På vej op ad Terminillo blev forspringet dog hurtigt spist af førergruppen og
så besluttede danske Sørensen sig for at tage sagen i egne ben. Han forsøgte
et par gange at køre væk, men kunne ikke komme afsted alene.
Til gengæld sad han med, da syv mand dannede en ny frontgruppe
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Med ti kilometer til toppen af Terminillo trådte Simone Stortoni fra
Colnago-holdet væk fra udbrydergruppen - og kort efter kørte Chris Anker
Sørensen efter. De to fulgtes ad i et par kilometer. Men Stortoni kørte ikke
hurtigt nok for danskeren, som satte ham fra hjul og kørte alene mod mål.

Samtidig begyndte favoritfeltet at røre på sig, da blandt andre Ivan Basso og
Damiano Cunego forsøgte at presse løbets førende rytter Alexandre
Vinokorouv. Kasakhen viste dog styrken og beholdt sin fører trøje

Men selvom favoritterne angreb og angreb og angreb, så kunne de ikke
fange Hammel-drengen, som snød dem alle og vandt etapen på toppen af
Terminillo.

Den 25-årige dansker vandt sin største sejr i karrieren, da han på Giroens
første bjergetape viste sin enorme talent.

Samlet set er det stadig Astanas Alexandre Vinokourov der fører løebt
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