
03/06/12 Infomedia - Søgning

1/3sso.dmjx.dk/…/-CSCO-3p--ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e1217972

Rasmussens formidable ridt

Berlingske.dk | 12.09.2003 | Side  | 957 ord | Artikel-id: e1217972    

12.09.03 22:30 | Med et formidabelt soloridt kørte Michael Rasmussen fra alt og alle, da Vuelta á

España i går tog hul på en bjergrig weekend med afgørende betydning for udviklingen i det store

etapeløb.

Med et formidabelt soloridt kørte Michael Rasmussen fra alt og alle, da Vuelta á España i går tog

hul på en bjergrig weekend med afgørende betydning for udviklingen i det store etapeløb.

Michael Rasmussen er ikke typen, der stiltiende finder sig i en behandling, han finder uretfærdig.

Den indstilling får man ikke ubetinget udvidet vennekredsen på i sportens verden. Men da

Rasmussen i sommer blev forbigået i nomineringen af hollandske Rabobanks Tour de France-

mandskab, var han hvid- og rødglødende af raseri. Og den 29-årige dansker lagde ikke skjul på

sin skuffelse, hvor et væld af kolleger i samme situation i stedet ville have luftet anderledes

diplomatisk fingerspidsfornemmelse udadtil. Men Rasmussen rasede, ikke mindst fordi danskeren

luftede en mistanke om, at den holdkammerat, der optog hans plads i verdens vigtigste cykelløb,

formentlig ville levere en miserabel indsats. Hvilket i høj grad kom til at holde stik.

Den tidligere verdensmester i mountainbike er således en sportsudøver med et karakter- og

viljefast ego, der står i skærende kontrast til hans fnuglette fysiognomi. Rasmussen er til fulde klar

over sit værd. Han lever og ånder for sin metier med en næsten skræmmende seriøsitet. Og han

vil værdsættes derefter.

Set i det lys kom gårsdagens etapesejr som en sødmefuld revanche for Rasmussen, da Vuelta á

España tog fat på første akt af en weekend, hvor der med stor sandsynlighed vil finde en

forhåndsafgørelse sted i løbet.

Allerede tidligt på den 190 km lange 7. etape, der bød på en afstikker ind i den franske del af

Baskerlandet, viste Rasmussen, at han havde tænkt sig at spille en yderst iøjnefaldende rolle.

Danskeren holdt sig til som en selvberoende fribytter, da udtyndingen blev sat i gang med

herskerholdet ONCE som en forcerende kraft, der var på hårdt arbejde med at holde de mange

anslag mod førertrøjen i skak.

På næstsidste bjerg var det for alvor tid til at træde ind i udfordrerens rolle, da Rasmussen i

selskab med en buket af branchens bedste klatrere satte fart opad Col d'Aubisque.

I selskab med lysende løbsfavoritter som den tidligere vinder Roberto Heras (US Postal), Aitor Osa

(iBanesto.com), den tidligere etapevinder Luis Perez (Cofidis), samt Kelmes alsidige stortalent

Alejandro Valverde, var det langt fra nogen pivåben gavebod at rive ned af hylderne i. Men det

stod hurtigt klart, at Rasmussen havde drømmeben at gøre godt med. Og at han var villig til at

satse stort og dristigt i bestræbelserne på at sikre sig sin landevejskarrieres største sejr.

»Jeg havde set, at Perez var virkeligt stærkt kørende. Derudover havde jeg allerede tidligt på

etapen besluttet mig for at ville følge Heras, når han rykkede, og jeg kunne da også mærke, at det

var os, der var de stærkeste i udbruddet,« siger Rasmussen, som viste sig villig til at satse stort

for at vinde tilsvarende.

Den grumt gyseragtige nedkørsel fra Col d'Aubisque på fedtede veje i dårlig sigtbarhed var ret

beset kun for forrykte vovehalse. Rasmussen og Osa fik i den proces sat både følgesvende og

forfølgere i alarmberedskab da de med 15 km tilbage kørte væk fra udbrydergruppen i indædt

insisteren på at nå først ind på opkørslen mod Cauterets, mens et hårdtprøvet ONCE-hold havde

fået trommet tropperne sammen til et sidste suk i kontrollen af den begivenhedsrige etape.
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Turde ikke vente

»Det var en chance at stikke afsted med Osa, men jeg turde ikke vente på, at der skulle komme

samling igen. Da vi så kommer ind på Cauterets, forsøger jeg at få ham til at gå frem og føre, men

det ville han ikke,« fortæller Rasmussen.

Kort inde på dagens sidste tinde blev Michael Rasmussen opskruede tempo da også for skrap

kost for Aitor Osa, der måtte slippe. Og herefter så Michael Rasmussen sig strengt taget ikke

tilbage resten af vejen mod målet. I klar forvisning om sit eget format. Og med troen på, at han

ville have fart, saft og kraft nok i benene til at holde hele vejen. Selv om der udspillede sig en

meget hård kamp om de sekundære placeringer, som ville kunne flå den gule førertrøje af ONCEs

tappert modstandsdygtige Isidro Nozal.

Med næven skiftevis knyttet i stolt triumferen og vinkende ud imod publikum rundede

Rasmussen dagens sidste sving. Og han gjorde en lang dags arbejde færdigt med et udfriet

udtryk i det drengede ansigt, der også er et nødtørftigt dække over en yderst kompromisløs vinder

med en stålsat psyke.

Etapesejren gav Michael Rasmussen et løft i den samlede stilling, hvor han avancerede til en

niendeplads. For landsmand Claus Michael Møller blev første møde med bjergene en ugæstfri

affære, der kostede Milanezze-rytteren et tidstab på 4,24 minut og en placering som nummer 14 i

klassementet, mens CSCs Carlos Sastre kom i mål som nummer 17, 6,31 minut efter den danske

etapevinder og nu ligger nummer 22.

En glad Michael Rasmussen havde svært ved helt at fatte sin bedrift og sætte ord på følelserne i

timerne lige efter afslutningen. Men helt i overensstemmelse med sin evigt ambitiøse indstilling var

Rabobank-kaptajnen allerede i fuld gang med at spejde frem mod nye mål. Og mulige sejre.

»Nu ligger jeg jo langt fremme i klassementet og vil nok blive markeret lidt tættere de næste par

dage. Men 15. etape til Pandera kunne være en mulighed for at gå efter endnu en etapesejr,«

vurderer Rasmussen med sin karakteristiske blanding af nøgtern realisme og en født vinders

uudslukkelige begær efter mere.

For som Rasmussen udlægger sin karrieres største øjeblik. Totalt blottet for falsk beskedenhed

eller bare noget, der kunne tendere mod det selvudslettende.

»Jeg vandt jo i dag, fordi jeg var den bedste.«

Klik her for at åbne originalartiklen på Berlingske.dk
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