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Rasmussen vandt efter magtdemonstration i bjergene

Ritzaus Bureau | 12.09.2003 | Side  | 571 ord | Artikel-id: e00c74f9    

Cauterets, fredag /ritzau/

NV: Opdateret med løbets samlede stilling og kommentar fra Michael Rasmussen.

---------------

Michael Rasmussen vandt fredag syvende etape af Vuelta a España efter en af de mest

imponerende danske præstationer på en bjergetape i et af de store etapeløb.

Den danske Rabobank-rytter var tændt, skarp og taktisk opmærksom på de 190 kilometer gennem

Pyrenæerne fra Huesca til Cauterets på den franske side af grænsen. Det blev belønnet, da han

alene krydsede målstregen med armene hævet for at fejre karrierens til dato største triumf efter

mere end fem timer i sadlen. Samtidig kørte Rasmussen sig op på en niendeplads i det samlede

klassement.

- Jeg tror ikke helt, jeg endnu har forstået, hvor stort det her er. Det er helt klart større end at blive

verdensmester i mountainbike, for dette her er cykelsportens formel 1, sagde Michael Rasmussen.

Da Michael Rasmussen endelig fik fat i sin mobiltelefon mere end to timer efter sin sejr, fortalte

den ham om 24 ubesvarede opkald. Men den sjældent mundlamme dansker, havde denne gang

selv svært ved at finde ordene.

- Jeg kan kun sige, at jeg er ovenud lykkelig og tilfreds. Især med måden jeg kørte den hjem på.

Jeg vandt ikke, fordi jeg fik lov, men fordi jeg var den stærkeste.

Den 29-årige dansker var 55 sekunder foran den nærmeste forfølger, Felix Cárdenas, der

sluttede på andenpladsen. Dermed kunne Michael Rasmussen også sende en hilsen til sin

sportsdirektør Theo de Rooy, der vragede den danske bjergrytter til Tour de France til fordel for

hollænderen Remmert Wielinga, der intet havde at byde på. En beslutning, som de Rooy da også

har fortrudt siden.

Michael Rasmussen havde inden etapen lovet angreb, og det holdt han i allerhøjeste grad. På

etapens næstsidste store stigning, Col d'Aubisque, var han med i fredagens første alvorlige

angreb. Rasmussen var toneangivende i den forcering på bjerget, der blandt andet var for hård

for manden i den gyldne førertrøje Isidro Nozal (Once), sidste års vinder, Aitor Gonzalez fra Fassa

Bortolo, og CSC's kaptajn Carlos Sastre.

Otte mand kom i én gruppe først over stigningen, der også er kendt fra Tour de France, hvorefter

der ventede en drabelig nedkørsel. Tæt tåge og fugtige veje gjorde den til en farlig affære, hvor

Felix Cárdenas i bjergtrøjen også styrtede, men han kom tilbage i frontgruppen. Med i gruppen

sad US Postals Roberto Heras, og det var en væsentlig årsag til, at mange hold jagtede bagfra.

For Heras er en farlig mand i den samlede stilling, og jagten lykkedes. Gruppen blev hentet, men

danske Rasmussen fra Holbæk slap af sted igen sammen med Banestos Aitor Osa.

De arbejdede fortrinligt sammen og oparbejdede hurtigt et forspring. Men kort inde på etapens

sidste stigning op mod Cauterets sagde Rasmussen farvel til sin spanske følgesvend og indledte

et ensom togt mod toppen af bjerget med cirka 12 kilometer til målstregen. Og selv om de store
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favoritter i det samlede klassement skruede tempoet op for at vinde tid fra hinanden var de ikke i

nærheden af at indhente danskeren.

CSC-kaptajnen Carlos Sastre krydsede målstregen som nummer 22, 2,30 minutter efter

Rasmussen, mens Claus Michael Møller (Milaneza) blev nummer 27 med et tab på 4,24 minutter

og gled ned på en 14. plads i den samlede stilling, der fortsat føres af den spanske Once-rytter

Isidro Nozal.

- Klassementet er stadig et mål, men hvorfor ikke prøve at tage yderligere en etapesejr. Der er

stadig muligheder for mig, vi er først lige begyndt, sagde Michael Rasmussen, der med egne ord

kunne have kørt halvandet minut hurtigere på torsdagens enkeltstart, men sparede kræfter til det

angreb, der lykkedes fredag.

- Nu skal vi have overstået weekendens bjergetaper. Hvis jeg stadig ligger i top-10 efter

weekenden, vil jeg nok satse mere på de kommende enkeltstarter.

/ritzau/
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