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1.Bundesliga & Hancock Box Cup!
Så kom sæsonen første 1. Bundesligakamp, og det blev til en træls uafgjort 1212 imod BSK Poznan fra Polen.
Efter de første 4 kampe var stillingen 10-10, dette var egentlig ok. Dennis
Ceylan og Rashid Kassem vandt som forventet deres kampe. Herefter vandt
Stephan Alms og Khalid M´Baki, deres kampe, så skulle Box Team Nord blot
have en af de to sidste kampe uafgjort, for at vinde holdmatchen.
Morten Fruensgaard boksede en rigtig flot kamp og burde have fået uafgjort,
men han tabte. Så var det op til Peter Gram fra EBBK at slå til!
Dette gjorde Peter også, han boksede en rigtig god kamp, og hans polske
modstander blev så frustreret at han endda fik en advarsel, men på
forunderligvis lykkedes det de to polske sidedommere at trykke så meget for
deres egen bokser, at Peter tabte kampen 8-6. Og dermed endte sæsonens
første 1. Bundesligakamp 12-12.
Box Team Nord skal allerede i Ilden igen på lørdag, denne gang i Holland
imod Windmill Box Team. Peter Gram er ikke udtaget.
Ved weekendens Hancok Box Cup blev det til 3 Guldmedaljer til
Bokseklubben ”EBBK”, Esbjerg.
Yulik Hradzina vandt flot sin finale 5-1.
Damir Haadzovic vandt lørdag den indledende kamp over Casper Thisted fra
Ansager BK. I finalen ventede Chris W. Andersen fra BK Vitus, der lørdag
noget heldigt vandt 7-5 over Daniel Pagh EBBK.
Damir vandt lidt overraskende 11-5 over Chris, der bl.a har været Dansk
Mester og deltaget på BTN i sidste sæson.
Regin Koop vandt også sin indledende kamp lørdag og mødte i finalen søndag
Salik J. Isaksen fra FAK Århus. Regin gjorde kort proces og stoppede
modstanderen.
Yasin Kiris deltog også han blev dsv. diskvalificeret grundet et slag
kamplederen syntes var for dyb, Yasin var tårnhøj foran på point og nærmest
jagtede modstanderen rundt i ringen.
Men nu alligevel alt i alt en rigtig god weekend for EBBK med 3
guldmedaljer.
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