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Medlem af JABU, DaBU, DIF & AIBA.

Esbjerg d. 21/02 2008

Pressemeddelelse:

Så skulle det være sikkert og vist, at:

Det bliver Anita Christensen, der kommer til at stå øverst på plakaten ved
EBBK´s Landskamp og Prof stævne i Esbjerg den 23. marts. Anita Christensen
sætter ved den lejlighed sine tre VM-titler i WBA-, WBC- og GBU-regi på spil
mod den officielle WBA-udfordrer, Galina Ivanova.

Det polske forbund har netop også bekræftet deres accept om at deltage i
Landskampen imod det Danske Landshold, men det bliver dog ikke førend efter
De Danske Mesterskaber d. 8/9-03 i Thisted, at de danske boksere endelig vil
blive udtaget, men som sidst i Aabybro vil der også denne gang blive satset på de
unge nye talenter og lokale boksere, såfremt de er kvalificerede.

Anita Christensen: "Jeg kunne godt have brugt en ekstra kamp. Men omvendt har
det også vist sig svært at finde stærke folk til almindelige kampe. Så derfor tager
jeg VM-kampen - og forbereder mig med masser af sparring," siger Anita
Christensen til Ekstra Bladet.”

Der er yderlig 2 Prof kampe på plads, den tidligere EM-udfordrer i cruiservægt,
Lasse Johansen, skal i kamp og Fadia Idrissi der blev snydt for sejren, da hun i
januar debuterede i Ungarn mod den lokale Zsofia Bedo. Men 23. marts får hun
mulighed for revanche!
Det er en meget tændt Fadia Idrissi, der går i ringen, når promotor Robert Larsen
søndag den 23. marts arrangerer sit fjerde professionelle boksestævne.

Det tyder også på at en lokal Profbokser får comeback på Tobakken, det er dog
endnu ikke bekræftet.

Det er muligt allerede nu at købe billet til stævnet den 23/03-08 kl. 16.00 på
Tobakken, billetterne kan køber på www.Tobakken.dk. Stævnet vil også blive
vist live på DK4.

Stævnet er et Prof /Am stævne arrangeret af: Bokseklubben ”EBBK”, Esbjerg
med Larsen Prof og Danmarks Bokse-Union.
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