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Boksestævne fredag d. 29. okt. Kl. 19.30 på Tobakken.
Så byder Danmarks bedste bokseklub endnu engang til Boksestævne på
Tobakken, ligesom sidste år, ligger vi ud med et efterårsstævne, fredag d. 29. okt.,
hvor vi er stolte af at kunne præsentere nogle af Danmarks allerbedste boksere.
Titlen som DK´s bedste bokseklub erobrede EBBK tilbage i april måned ved DM
Elite i Odense, hvor klubbens 4 boksere alle nåede finale stævnet. Og selv om det
kun blev Guld til Peter Gram +91 kg. Så havde alle boksere stor ære af
præstationen.
Såvel som Gzim Muli 64 kg., der tabte til sin rival fra JM finalen, som Martin R.
Pedersen 75 kg., der gjorde come back til DM, efter en lang skadesplaget sæson,
boksede en flot finale imod Stefan Alms. Også DM Elite debutanten Daniel Pagh
91 kg., havde rigtig flot ære af finalen og viste han var den rette mand, ved at
vinde semifinalen over hans JM rival.
Efter en lang og rigtig flot sæson, blev EBBK hædret med titlen som:
Årets Bokseklub 2010 i Dansk Boksning ved repræsentantskabsmødet i
september. Klubben blev valgt ikke alene på resultater fra 09/10 sæsonen, men
også fordi EBBK er et stort aktiv for DaBU, idet den altid går forrest, når det
gælder om at hjælpe, hvor end vi kan og har ressourcerne til det.
Stævnet vil som altid også byde på en masse af klubbens unge talenter som Mike
Adelholm 75 kg., der vil også være et uventet Come Back, og nej det er ikke
Villiam Røjbæk…
Det vil være alle af klubbens kampklare boksere der går i ringen, så det kan blive
op til 14-16 kampe, denne aften på Tobakken.

Så vel mødt på Tobakken d. 29. okt. kl. 19.30.
Døren åbner kl. 19.00

De Sportsligste hilsner
Brian T. V. Andersen
Formand – EBBK
+45 20400738

Medlem af JABU, DaBU, DIF & AIBA.

