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Bedste Bokser ved HSK Box Cup:
I den netop overståede weekend havde Bokseklubben ”EBBK”, Esbjerg, som
optakt til næste uges hjemmestævne på Tobakken, sendt de kampklare boksere til
den 25. Internationale Hillerød Box Cup, her blev det til rigtig flotte resultater,
blandt andet blev Mike Adelholm valgt til Bedste bokser ved turneringen.
EBBK var i alt af sted med en 7 mands stor trup:
Jacob Munch 27 år, 69 kg. var første EBBK´ i ringen, Jacob gør Come Back i
ringen efter mere end 5 års fraværd, men dette var slet ikke til at se, Jacob vandt
15 – 03 over en svensker. I finalen mødte Jacob Leo Finsmark Korsør ABK, nr. 2
ved DM 2010. Det blev den ventede svære kamp mod nr. 2 i DK, men Jacob
beviste at han er intelligent boksere og fik åbnet ”skildpadden” op og vandt
finalen 9-8. Kanont Come Back til Jacob og han bliver rigtig spændende at følge i
fremtiden.
Martin R. Pedersen 21 år, 75 kg. var næste EBBK´ i ringen. Martins første
kampe var imod en Hollænder, han vinder kampen 8-2. Flot af Martin. Det blev
dsv ikke til en Finale kamp til Martin, for i denne ventede klubkammeraten
Anders R. Jensen 22 år, da de var endt i samme pulje, og boksede havde på
forhånd aftalt at trække sig, hvis de skulle mødes i en finale, dette må vente til
senere på Sæsonen.
Daniel Bentzen 17 år, 75 kg. boksede hans første kamp ved HSK, det blev dsv
en kort fornøjelse for Daniel, da hans skulder går af led. Daniel taber hermed
kampen. Skaden skal vi have tjekket, men ellers forventes han klar til stævnet på
Tobakken.
Resten af bokserne var direkte i søndagens finaler.
Mike Adelholm 17 år, 75 kg. boksede stævnets bedst kamp imod en stærk Irer
Patrick Hemsey. Mike viste rigtig stærke takter og stor styrke og vinder kampen
5-0, og bliver senere på eftermiddagen udråbt som den 25. HSK Box Cups bedste
bokser. Rigtig flot af Mike!!
Yulik Hradzina 14 år, 65 kg. var næste EBBK´ i ringen, Yulik møder en stærk
svensker og taber kampen 5-0. Flot bokset af den unge EBBK´ og sejrene skal
nok komme med tiden.
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Daniel Pagh 23 år, 81 kg. var sidste EBBK´ i ringen, Daniel er i denne sæson
gået ned i 81 kg, sidste år boksede han i sværvægt op til 91 kg., han møder i
finalen Michael Andersen fra Hvidovre, der i indledende kamp vandt over
Kristoffer Storm Slagelse BK, så der var langt op til en rigtig spændende finale.
Daniel kommer dog aldrig rigtig helt ind i kampen og taber 0-5. Men han fik dog
bevist at næse kunne holde og at nok skal gøre sig gældende i letsværvægt senere
på sæsonen.
Peter Gram 26 år, 91 kg., der til denne sæson igen er nede i sværvægt, skulle
også have bokset til HSK, men måtte blive hjemme pga. sygdom, Peter ventes
dog klar til hjemmestævnet.
I alt blev det til:
Guld Mike Adelholm, bedste bokser
Guld Jacob Munch, flot Come Back.
Sølv Yulik Hradzina
Sølv Daniel Pagh
Ingen medalje til Martin el Anders da vi valgte at trække begge boksere, men
ellers havde det også været en guld og en sølvmedalje.
Så en rigtig flot optakt til vores hjemmestævne på Tobakken d. 29/10.10 kl.
19.30.
Med sportslig hilsen
Brian T. V. Andersen
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