Endelig Adrian sin tur
Noen ganger er det lov å si at dette var fortjent.
Adrian Smiseth Sejersted har endelig fått oppleve
at det var hans tur.
Av Stein B. Olsen

I det siste har kneet vært litt kranglete, og nå venter muligens en ny operasjon.
Foto Guillaume Horcajuelo/NTB
I 2018 under søndagens Super-G i Kvitfjell, kjørte Adrian meget godt. Han lå an til
å få sin aller første pallplass, samme dag som Kjetil Jansrud vant. På startnummer
49 kom imidlertid Brice Roger (FRA), og snøt Adrian for den siste pallplassen med
ett lusent hundredel. Det gikk et stønn gjennom publikum. Den pallplassen hadde
Adrian fortjent. Ferdig snakka.

SPØRSMÅL OM TID

Alle som forlot Kvitfjell den dagen var enige om en ting: Det var kun et spørsmål
om tid før Adrian ville få sin første pallplassering. Det skjedde ikke i sesongen
etter, hvor han dessverre ble skadet. Starten på sesongen 2020/2021 skulle det
imidlertid løsne. Endelig var Adrian på pallen, ikke bare en gang, men to ganger.
Vi skal til verdenscupen i henholdsvis Val d’Isere (FRA) og Bormio (ITA) i desember.
Den aller første pallplassen er alltid spesiell og Adrian hadde som naturlig er,
problemer med å holde følelsene i sjakk etter 2. plassen i Super-G i de franske
alper.
-Jeg er veldig rørt og sliter litt med å holde tårene tilbake. Dette er noe jeg har
jobbet mot i så mange år og det ser nå ut til å holde, sa en tydelig preget Sejersted
til NRK via Facetime. Og denne gangen tok han ingen sjanser.
- Jeg har gått på en smell med å feire for tidlig før.
Da World Cup-sirkuset forflyttet seg til Bormio fulgte Adrian opp med nok en
pallplass i SG. Der ble han nummer 3. Da så alt veldig lyst ut for gutten som har
hatt masse motgang i sin karriere gjennom flere alvorlige skader.
NRKs Kjetil Andre Aamodt vet hva han snakker om og sa det slik:
- Han har blitt eldre, mer erfaren, og det er imponerende at han kjører så godt på ski
etter en skade. Han har alltid vært en uredd type, litt som Body Miller. Vi har veldig
trua på at Adrian kan bli en skikkelig vinner. Han kan bli en av de råeste fartsløperne,
mener Kjetil André Aamodt

INGEN VM-START FOR ADRIAN

Fallet i Wengen tidlig i januar satt han ut resten av januar på grunn av et kranglede
kne. Adrian prøvde seg igjen under utforrennet i Garmisch Partenkirchen (GER)
rett før VM, men valgte å stå over SG dagens etter. Etter en ny test av kneet etter
ankomst i VM byen Cortina (ITA), besluttet han sammen med landslagslegen å
reise hjem og forberede seg på en mulig ny operasjon av det skadede kneet.
Blikket er derfor nå rettet frem mot OL i 2022.

Adrian Smiseth Sejersted fikk en fantastisk start på sesongen. Foto Alessandro Trovati/NTB
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WORLD CUP KVITFJELL 2021

Det er ikke mange gangene de siste årene vi har fått oppleve Adrian på start i
Kvitfjell. Skader har satt en stopper for World Cup på hjemmebanen på tampen
av sesongen. Han debuterte i World Cup allerede tilbake i 2014, men kun i 2018 og
2019 har han vært på start i Kvitfjell under WC.
Nå krysser vi fingrene for Adrian, og håper vi ser friskusen i Kvitfjell under WC om
et drøyt år. Der har han en pallplass til gode. Om det blir da eller påfølgende år
gjenstår å se, men at hans navn vil være blant de tre i løpet av sin karriere, det er
vi overbevist om.
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