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Pressemeddelelse: 
 

Så byder Bokseklubben ”EBBK”, Esbjerg atter på 1. Bundesliga boksning 
på Tobakken i Esbjerg. Lørdag d. 6. februar kl. 19.30.  

Forkampe fra kl. 18.00, dørene åbnes kl. 17.30. 
 

Også denne gang er det i samarbejde med DaBU & DBV.  
Fra denne sæson er 1. Bundesligaen udvidet med både Polen og Holland, så 
dermed er den blevet delt i en Øst & Vest pulje, Box Team Nord er i Vest puljen 
med Velberter BC 22, der i sidste sæson besøgte Tobakken, samt det Hollandske 
hold Windmille BoxTeam. 
 
Velberter BC 22, er i denne sæson lig med det tyske landshold, ligesom Box 
Team Nord er et forstærket dansk landshold. 
 
Windmille BoxTeam er det nye islæt i denne sæsons Vest pulje, Box Team Nord 
mødte hollænderne på hjemmebane d. 20. december hvor det blev til et dansk 
nederlag på 14-10.  
Der er 8 boksere på hvert hold og hver bokser tildeles 1 point for at klare vægten, 
så når matchen starter står der 8-8, hvis alle mand klarer vægten. Der blev bokset 
mange lige kampe i Holland, men det blev kun til 2 danske sejre. Det er kun 
vindere der tildeles point. Windmills tabte den anden kamp her i weekenden 15-8 
til Velberter 22 BC. I Velbert 
 
Det var ikke et Box Team Nord i stærkeste opstilling i Holland, da der var mange 
skade boksere, bl.a. er Torben Keller 69 kg. Pandrup BK, nr. 5 ved VM i Milano 
klar igen, samt Erik Skoglund 81 kg. BK Kelly. Ligeledes forventes det at den 
Jyske Mester Martin R. Pedersen 75 kg. er klar. Samt Peter Gram + 81 kg. begge 
boksere fra Bokseklubben ”EBBK”, Esbjerg.  
 
Der vil til stævnet være 4 forkampe med EBBK boksere, samt 2 kampe med de 
bedste U19 boksere, der banker på til Box Team Nord/ Windmills holdopstilling.  
 
Forkampene starter kl. 18.00, dørene åbnes kl. 17.30.  
Billetter kan køber på www.tobakken.dk , prisen er 75,- kr. i forsalg & 100 kr. i 
døren. 
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