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Danmarks bedste bokseklub.:
Fik vi ikke lov til at få pokalen som, selv om vi som eneste klub havde fire
boksere i finalen. Det blev til 1 Guldmedalje og 3 sølv.
Så selv om målet med 3 finaler og 2 guld ikke blev helt opfyldt, må det alligevel
siges at have været en succesfuld weekend for Bokseklubben ”EBBK”, Esbjerg
og dens boksere og trænere.
Weekenden forløb således at vi havde Peter Gram 26 år direkte i finalen i
Supersværvægt, hvor modstanderen var Kasper Fruensgaard fra Lindholm BK,
egentlig en gentagelse af finalen fra JM d.å., men her måtte Fruensgaard melde
fra med en brækket kæbe. Peter Gram vandt som forventet kampen 11-09, så selv
om den blev mere tæt en forventet var det en flot sejr i den sidste kamp ved DM.
Daniel Pagh 22 år, sværvægt, var klubbens anden debutant ved DM-Elite. Her
stod han over for Morten Fruensgaard i semifinalen, en hård og med rivende
kamp, hvor Daniel satsede meget på de hårde og enkelte træffere. Det blev til en
revanche for nederlagt til JM med 16-10. I finalen ventede den rutinerede Ali
Reza Farahnak fra CIK. Ali vinder første omgang 9-1, hvilket virkede noget
uforstående, da Daniel flere gange ramte Ali hårdt, ligeledes blev anden omgang,
igen med kun en træffer til Daniel, midt i tredje omgang valgt Jens H. at opgive
for Daniel. Men en rigtig flot indsats af Daniel Pagh, og en flot sølvmedalje.
Martin Pedersen 20 år, mellemvægt, gjorde come back ved DM-Elite, efter en
længere skadesplaget sæson, der bl.a. holdt ham ude af JM-Elite. Martin vandt
hans indledende kamp 20-02 over Kim Jørgensen BK Sct. Jørgen. I semifinalen
ventede Muhammed Kahn fra Karlebo BK, her vandt Martin også overlegen 1102. Så var det den ventede finalen imod Stephan Alms fra Århus BC. En
gentagelse af sidste års JM finale, her vandt Martin. Det blev en meget lige kamp.
4-4 efter første omgang og 6-6 efter den anden, og så var det hele op til sidste
omgang, hvor kræfterne slap lidt op for Martin, men alligevel syntes jeg ikke at
han fik de point han fortjente. Martin taber kampen 11-14. Så alligevel et flot
come back til Martin og sølvmedalje.
Gzim Muli 19 år, letvægt, skulle følge op på et rigtig flot debut ved JM-Elite hvor
han ikke alene vandt men også blev valgt til mesterskabernes bedste bokser.
Gzim vinder den indledende kamp 12-05 over Lasse Larsen Pandrup BK, i
semifinalen ventede forhåndsfavoritten fra CIK Walid Ali, det blev en rigtig hård
kamp med masser af hårde træffere, men Gzim trækker det længste strå og vinder
klart 14-11, selv efter to advarsler. Så finalen blev en gentagelse af JM-Finalen
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imod Puriya Haidari BK Århus. En kamp der bølgede frem og tilbage, med Gzim
lidt bagud hele tiden. Midt i tredje omgang kommer Gzim dog foran med et
enkelt point, men der var alle kræfterne så også brugt op og Haridari trækker fra
til sidst og vinder 16-14. En rigtig flot DM-debut til Gzim Muli og en rigtig flot
sølvmedalje.
Så selv om vi var eneste klub med 4 mand i finalerne, så blev det udslagsgivende
at CIK stillede med 7 mand og en kvinde der tabte sin semifinale og CIK blev
bedste klub med 1 point mere end EBBK.
Derfor vil jeg også kalde EBBK for bedste bokseklub i Danmark på herresiden.
Og en rigtig flot sæson for EBBK, hvor det blev til 2 guld og en sølv med JM og
1 Guld og 3 sølv til DM.
Rigtig flot af vores træner team, Lars Andersen og Jens Heuckendorff.
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