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Esbjerg d. 09/03-08
Pressemeddelelse:
Timmmmmmbbbbeeeeeeeerrrrrrrrr, Så skete det igen, Peter Gram Bokseklubben
”EBBK”, Esbjerg fældede sin modstander i finalen ved De Danske Senior
Mesterskaber, der i denne weekend var i Thy-Hallen i Thisted.
Alt i alt var det en rigtig god weekend for EBBK, klubben havde fire bokser med
i Thisted. Og de levede op til forventningerne. Det startede ellers halvskidt i
sidste weekend da Martin R. Pedersen tabt hans kvalifikations kamp til Hazzan
Abduzia fra Sønderborg ABK med et enkelt Point. Men da Hazzan meldte fra
pga. af en skade sent fredag aften var vi ikke sene til at sige ja til at overtage hans
plads i Mellemvægt.
Bokserne var heller ikke uheldige ved lørdagens lodtrækning:
Hamza Ladioni, 19 år, i Letvægt 60 kg., trak godt nok *den lange vej* til
søndagens finaler. I indledende runde mødte han Geyonimo Camacho BK Vitus
Horsens.
De to boksere havde mødtes to gange tidligere med en sejr til hver.
Hamza boksede to flotte omgange, men var ved at sætte det hele overstyr til sidst,
han var foran 14 – 5 da gik ud til sidste omgang, her lykkedes det ham ikke at
score i en meget rodet og uskøn omgang, Hamza vandt dog 14 – 12.
I semifinalen mødte han Shadi Adballa A Olympia Odense, den jydskemester og
senere Guldvinder og mesterskabernes bedste bokser. Shadi er nok en af
Danmarks bedste boksere lige nu.
Han boksere en flot og disciplineret kamp, men kunne intet stille op imod hans 12
cm højre modstander og Hamza tabte 22-5. Men alt i alt en flot debut sæson som
senior bokser for Hamza.
I Mellemvægt indtil 75 kg., havde klubben to boksere med og de blev seedet i
hver sin gruppe.
Martin R. Pedersen 18 år, mødte i første kamp Anders Jensen BK Vitus
Horsens.
Martin boksede ikke op til sit bedste og havde kampen igennem lidt besvær med
Anders’s akavede boksestil, men han forsat ufortrødent og satsede godt, til sidst
kunne Martin faktisk have vundet kampen da Anders sendte ham i gulvet med et
alt for dybt stød, der gik nærmest et kæmpe suk igen alle de mandlige tilskueren
da slaget ramte. Martin valgte dog den *sportslige* løsning og meldte sig klar da
kamplederen nåede til otte. Anders var simpelthen blevet diskvalificeret hvis
Martin ikke havde meldt sig klar til at boksere videre på det for dybe stød.
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Martins debut sæson som senior må også siges at være godkendt, selv om der
klart er et stort potentiale til meget mere i ham.
Villiam H. Røjbæk 29 år, mødte i den indledende kamp Kim Jørgensen Viborg
AK, den jydskemester. Kampen blev en hård og lidt ond fight. Villiam blev ikke
tildelt mange point kampen igennem selv om han klart havde flest træffere.
Villiam vandt dog 16-15.
I semifinalen stod det på den sjællandskemester Filip Jørgensen Hillerød SK.
Endnu engang en hård og lige kamp, hvor Villiam havde mange træffere, men
dog ikke fik mange point, Villiam var foran 12-8 og sidst i omgangen får Fillip en
advarsel og Villiam vinder 14-12.
I finalen mødte han så Anders Jensen Vitus Horsens. Endnu engang blev det en
hård fight, hvor Villiam ikke fik særlige mange træffere af dommerne, og han var
kampen igennem bagud, det lykkedes dog ham undervejs at ryste Anders men fik
ikke fulgt op på det og tabte 11–16, men dog kan både Villiam og klubben være
tilfreds med en sølvmedalje, det lugtede dog lidt af guld undervejs i turneringen.
Peter Gram 24 år Supersværvægt + 91 kg., fik en rigtig god lodtrækning og var
oversidder til den indledende kamp og i semifinalen mødte han den sjællandske
mester Ricky Paustian BK Tårnet Vordingborg. Peter boksede en flot første
omgang hvor det var tydeligt at han var den bedste boksere og i starten af 2.
omgang sendte han Ricky til tælling på et flot dybt stød og da han kort efter
endnu engang røg i gulvet valgte kamplederen at stoppe kampen.
I finalen mødte han Dennis Rasmussen A Olympia Odense, der i semifinalen
boksede noget af det bedste der set fra hans side og besejrede de seneste års
danske og jydskemester Benni Jacobsen Hinnerup BK. Så vi alle spændt på en
hård fight i finalen. Men således gik det slet ikke, Dennis lagde flot ud og
pressede Peter, men hans nye stil var ikke uden åbninger og helt ud af det blå
svingede Peter sin højre næve og ramte Dennis direkte på hagen og bang så lå han
der, ligesom Jimmy Andersen gjorde det for to år siden på Tobakken.
Så vinder på Rsch 1 min. og 10 sek. inde i første omgang Peter Gram.
Guld til Peter Gram i supersværvægt og sølvmedalje til Villiam H. Røjbæk.
Weekendens flotte resultater er også fulgt op med en udtagelse til de to boksere til
Landskampen i Esbjerg d. 23 marts kl. 16.00 på Tobakken.
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