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Stor sejr til Box Team Nord over Windmill BoxTeam på Tobakken. 
 

Efter fem indledende kampe, hvoraf det kun blev til 2 kampe med EBBK boksere, 
med Sejr til Mick V. Hansen i letsværvægt på 19-07 over Andreas Packroff fra A 

Olympia Odense, samt nederlag til Nicki Jessing på Rsc i 1. omg. til Mads 
Brunell IK 99. Og 3 U19 kampe, med *de unge løver* der står på spring til Box 
Team Nord i de kommende sæsoner. Blev det et rent triumftog af sejre til Box 

Team Nord der vandt sikkert 15-08 i kampen imod Windmill BoxTeam fra 
Holland i 1. Bundesligaen.  

 
Sejren blev allerede grundlagt i de første par kampe, blandt andet pga. at 

Windmill BoxTeam ikke kunne stille med en bokser i vægt i 57 kg. Dermed 
startede stævnet med en 8-7 føring til BTN.  

 
Og da så Mohammed Ali BTN startede med at vinde den første kamp 25-1 over 

Tatdat Pham WBT i 51 kg, så stod der 9-7.  
Og med walkover i anden kamp så stod der 10-07.  

 
Så blev det til BTNs eneste nederlag da 19 årige Mikael Aziz BTN 60 kg, tabte 

klart 15-5 til den stærke 30 årige hollænder Husnu Kocobas, der bl.a. er 
Militærverdensmester.  

 
I den fjerde kamp blev det til en fortjent 13-9 sejr til Walid Ali BTN i 64 kg, over 

Kley Toni WBT, så ved pausen stod der 11-08 i holdkampen. 
 

Da så Torben Keller BTN 67 kg, lagde hårdt ud og vandt klart 19-3 over Rafik 
Harajunja WBT, stod der 12-08. Torben blev nr. 5 ved det seneste VM i Milano.  

 
Så stod den på ren rutine i den sjette kamp da Stephan Alms BTN 75 kg., i hans 

kamp nr. 201 vandt endog meget stort og klart 20-1 over den lidt akavede 
hollænder Suriel Hooker WBT.  

Så var det kun et spørgsmål om hvor stor sejren i holdkampen skulle være nu der 
stod 13-08. 

Erik Skoglund BTN 81 kg., kom ud i aftenens hårdeste kamp og det blev til en 
helt lige kamp der endte 13-12 over Peter Mullenberg WBT. 

  
Før stævnets sidste kamp stod der så 14-08 i holdkampen.  

Her skulle Peter Gram BTN over 81 kg. (Og EBBK), møde den noget højre og 
tungere hollænder Benjev Zimmermanm WBT. Det blev til en rigtig hård første 
omgang hvor hollænderen sendte nogle vilde swing af sted og hvor Peter bare 
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skulle holde paraderne oppe, omgangen endte 5-5, hollænderen havde allerede da 
fået et par henstillinger for at holde og skubbe, så blev det til en anden omgang 
hvor Peter boksede bedre og fik sendt en del dybe træffere ind på Zimmermann, 
da han så fik en advarsel for at holde, så førte Peter stort og i tredje omgang galt 
det bare om for Esbjerg bokseren om ikke at rende ind i nogle af hollænderens 

vilde swing og så selv komme ind med nogle hårde træfferne indimellem kampen 
endte fortjent 20-11 til Peter. 

 Og dermed vandt Box Team Nord holdkampen 15-08 over Windmill BoxTeam, 
dermed skal BTN blot vinde 2 kampe i Velbert for at erobre 2. pladsen i puljen og 

gå videre til de 4 afsluttende kampe hvor de 2 bedste hold fra Ostpuljen venter.  
 

Det blev til et rigtig godt besøg 1. Bundesligastævne med omk. 550 tilskuere, 
MGP´et taget i betragtning og det blev til noget af det bedste boksning der har 

været i Esbjerg, og Danmark i rigtig mange år, selv den første 1. 
Bundesligastævne i 2009 taget i betragtning. Men det hele bliver jo nok også en 
lille smugle bedre når man vinder og Box Team Nord fik sin første holdkamp 

sejre i 1. Bundesligaen.  
 

JM 2010: 
 

Efter 1. Bundesliga stævnet i Velbert d. 20. februar, står den på De Jydske 
Mesterskaber i Århus, hvor Bokseklubben ”EBBK”, Esbjerg stille med seks 

boksere. Blandt andet Gzim Muli og Hamza i de lette vægtklasser. Og så håber vi 
på at få den forsvarende Jydske Mester i mellemvægt Martin R. Pedersen klar til 

stævnet. I letsværvægt bliver der Mesterskabsdebut til Mick V. Hansen. Og så har 
vi også den forsvarende Jydske Mester Peter Gram med i supersværvægt.  

 
Så EBBK stille med både nogle unge boksere samt Rutinen, når det går løs i 

Århus d. 27. og 28. februar.  
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