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Jyllands Bedste Bokser:
Ved weekendens Jydske Mesterskaber i boksning blev Gzim Muli 18 år 64 kg.
Bokseklubben ”EBBK”, Esbjerg valgt til Mesterskabernes bedste bokser, efter tre flotte
kampe, der ender med at Gzim noget overraskende blev Mester i Letweltervægt.
Gzim mødte i hans første kamp den over 1,90 m Martin Poulsen fra Vejle AK, begge
boksere var debutanter ved JM-Elite.
Gzim angriber konstant den høje Vejle bokser og vinder klart 18-01.
I den anden kamp møder han stortalentet Lasse Larsen, Pandrup BK 17 år, der ligeledes
var debutant. Gzim bokser igen en rigtig flot og velovervejet kamp og udbygger
konstant hans føring og vinder klart 17-08.
I finalen møder Gzim forhåndsfavoritten Puriya Haidari, 25 år BK Århus. Det bliver en
rigtig hård kamp om ringsmidte, som Gzim klart vinder, med hans mange dybe træffere
og hvor Puriya bliver straffet med hårde træffere til hovedet, når hans parader hænger,
Gzim vinder alle tre omgange og kampen klart 21-13.
Og bliver den overraskelse der altid dukker op til JM.
Gzim bliver belønnet for hans flotte boksning med pokalen som mesterskabernes bedste
bokser, en ære der ellers en del gange er tilfaldet Torben Keller Pandrup BK.
Peter Gram Pedersen 26 år, bliver Mester uden kamp i +91 kg, da Kasper Fruensgaard
Lindholm BK ikke kunne stille til kamp pga. en brækket kæbe, han fik ved 1.
Bundesligakampen i Randers.
Daniel Pagh 22 år, boksede en rigtig flot finale imod Morten Fruensgaard Lindholm
BK, en rigtig Herre fight hvor det var de hårde og enkelt træffere der talte. Morten
udnyttede kampen igennem hans fordel i højden og vinder den første omgang klart, i
anden omgang bokser Daniel godt og henter ind på Morten, men var alligevel nød til at
”statse hele butikken”, og han får også flere gang ”skudt” Morten med nogle hårde
træffere. Men taber klart 15-08, så det bliver til en flot sølvmedalje i 91 kg.
Hamza Laadoui 21 år, 60 kg, tabte hans indledende kamp, da vores træner Lars
Andersen vælger at smide håndklædet i midten af 2. omgang, efter en rodet indledning
på kampen. Hamza får aldrig styr på boksningen og vælger den primitive løsning og
efter en skalle til Kasper Rasmussen Vitus Horsens, bliver håndklædet smidt.
Kampen får en rigtig dum afslutning, da Kasper vælger at håne Hamza, der mister
hovedet og til sidst spytter på Kasper. Hamza får straks efter kampen 3 mdr. karantæne
af Juryen. En liggende repressalie kan han vente fra klubbens side.
Så efter en flot weekend hvor det bliver til 2 guld og en sølvmedalje, og bedste bokser.
Martin Pedersen blev ikke klar til JM, men ventes klar til DM i april måned.
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