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Fantastično, veličastno, vrhunsko, nepozabno

Lampa team je znova udaril in to v vsem svojem sijaju.

Lahti je več ali manj pozabljen. Drammen, ki nam je v preteklosti prinesel že toliko veselja, nas
je zopet navdušil. Anamarija se je kljub bolečinam v grlu samozavestno lotila kvalifikacij in se z
majhnim zaostankom zanesljivo uvrstila naprej. Aktualna svetovna prvakinja Falla se je očitno
malo zaračunala in kot 31. izpadla. Anamarija je v četrfinalu izbrala prvo skupino, kar je dobro
za daljšo regeneracijo pred polfinalom. Ob sebi je imela Norvežanko, Švedinjo, Finko, Švicarko
in Američanko, predstavnice najmočnejših nacij. Skupina je bila zelo kompaktna, Anamarija se
je spretno prerivala v gneči naprej in zadnjič napadla v ciljni klanček ter prišla v cilj zanesljivo
kot druga za Falkovo. V polfinalu je nekoliko spremenila taktiko in sprva tekla v zunanji smučini,
kasneje pa okoli četrtega mesta. Spet je odločal ciljni klanec, kjer je imela ravno dovolj moči, da
je ugnala upehano olimpijsko podprvakinjo Oestbergovo. Prehitele sta jo kasnejša zmagovalka
Nilssonova in danes najboljša Norvežanka Harsem. Ker je Katja v drugem polfinalu tekla 2
stotinki počasneje, se je Anamarija uvrstila v veliki finale. Tam so nastopile 3 Švedinje, Finka,
Norvežanka in Slovenka. Naša Anamarija je tekla zrelo bolj zadaj in držala priključek, vendar
tokrat v ciljnem finišu ni zmogla pospeševati tempa. To je njen največji uspeh poleg
Pjongčanga, njeno prvo finale v polni konkurenci. Spomnimo, lani ji ga je za pičico odnesla
Heidi Weng. Zelo smo veseli tega uspeha in ji ga zelo privoščimo.

Sprint - 1,2 km klasično - kvalifikacije:

1. Krista Parmakoski (FIN) 3:00,28
20. Anamarija Lampič +2:58
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Finale:
1. Stina Nilsson (ŠVE)
6. Anamarija Lampič (2. v 1. četrfinalu; 3. v 1. polfinalu)

Enkratno presenečenje nam je tokrat pripravil Janez. V Planici lani in v Otepaaju letos mu je v
prosti tehniki zelo malo zmajkalo do uvrstitve naprej. Ve se, da je zelo močan in odličen v
klasiki, ampak tokrat je resnično imel svoj dan in hitro mažo. V kvalifikacijah mu je uspelo priteči
na izvrstno 16. mesto. Ugnal je celo Pettra Northuga. Pri izbiri četrtfinalne skupine se je
pametno odločil za najmočnejšo skupino, z namenom, da bi tudi kot srečni poraženec odtekel
zelo dober čas. Klaebo in Fossli sta opravila svoje delo, Šveda Joenssona so zaradi napačnega
štarta diskvalificirali. Janez je svoj prvi četrfinale začel zelo pogumno in odločno kot stari tekaški
maček. Nekaj časa je tekel kot vodilni, potem pa v senci obeh Norvežanov. V ciljnem klancu je
bil močan in se je otresel Rusa za 3. mesto. To je zadostovalo za zgodovinsko polfinale. Po
času je izločil celo svetovnega prvaka Pellegrina. Uspeh je na ravni največjih uspehov
sodobnega slovenskega teka pri fantih (Soklič - Salt Lake City, štafeta MSP Gaelivare). V
polfinalu se je spopadel z norveško falango, samimi šampioni, eden bolj slaven od drugega. Ni
se jih ustrašil. Dolgo je tekel kot tretji, šele čisto na koncu ga je malo pobralo, da je zaostal.
Čestitke! Upajmo, da še kdaj.

Šprint 1,2 km klasično - kvalifikacije:

1. Johannes Klaebo (NOR) 2:33,81
16. Janez Lampič + 7,60

Finale:
1. Eirik Bransdal (NOR)
11. Janez Lampič (3. v 2. četrtfinalu, 6. v 1. polfinalu)
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