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ET BRAG AF EN BOKSE FEST VED VETERANTRÆFFET I ÅR

Landskamp, Danmark vs Tyskland – En professionel kamp – Fem lokale boksere får kamp

Et udvalgt landshold hold møder d. 8. juni et udvalgt  tysk hold i et BRAG af et sommer bokse-event ved 
Græsted ved Veterantræf i Gilleleje. Her skal unge danske landsholdskandidater testes i internationale 
kampe. Danmarks bokse-Union udvalgte hold består af følgende boksere:
Den lokale Gilleleje bokser Aslan Mahauri, fra Gilleleje BK som fik en flot sølvmedalje ved de danske 
mesterskaber. Som senior elite elite deltager Luis Vasques fra CIK som er sjællandsk mester - Allan Malla fra 
Herlev Boxing, dansk mester og nummer to til de nordiske mesterskaber – Vores lokale Jacob Porsgaard som
blev dansk mester og boksede sin første professionelle kamp ved vores stævne i januar måned.  
Sværvægteren Ali Dadayev fra BK Tårnet 74 er regerende sjællandsk, og som sidste landshold bokser 
kommer supersværvægteren Oliver Zaren fra Box Team Jyllinge, Oliver blev som Ali sjællandsk mester. 
Landstræneren Rachid Idrissi udtaler ”vi er glade for, at få testet de unge landsholds talenter mod stærke
modstandere fra Nordtyskland, dette giver os reel mulighed for at vurdere deres nuværende niveau”.

Gilleleje Bokseklub er stolte over at vi også kan præsentere to af vores nye talenter Silas Gryholt som både 
er dansk og sjællandsk begyndermester, Silas har bokset 15 kampe og kun tabt 1 kamp. Vi giver også debut  
til den 14årige Steven Windemuth. 

For Gilleleje bokseklub og Veterantræffet er det et scoop at vi kan præsentere den lokale ”hero” den 
proffesionelle bokser Oliver Møllenberg, som bokser sin tredje professionelle kamp mod Kristian Bejko fra 
Albanien. Kristian Bejko kommer til Veterantræffet med 4 professionelle kampe, hvoraf han har vundet de 
to.
-Jeg forbereder mig, som jeg gør til alle kampe. Det handler om hård træning og at være klar til at møde 
den bedste, siger Oliver Møllenberg, som har trænet på sin styrke og teknik på det seneste.
- Jeg tænker, at man vil se en stærkere udgave af mig end tidligere. Møllenberg var sidst i ringen ved 
Quaestor Fight Night i Ringkøbing tilbage i februar. Tiden efter har været lidt turbulent i og med Møllenberg 
pludselig stod uden promotor.
- Jeg har brugt den her lille pause på at få min promotor på plads. Det har været alt afgørende. Uden 
promotor er der ingen kampe, lyder det fra Møllenberg.
- Jeg havde flere muligheder, men valget faldt på Q Pro Box, ved Svend Rasmussen i samarbejde med min 
far ”Thomas Møllenberg”.
Den første kamp under den nye promotor bliver altså ved Græsted Veterantræf, og det vækker stor 
begejstring hos bokseren.
- Det er det her, man bokser for, det at være på hjemmebane. Jeg har bokset hele mit liv i Gilleleje 
bokseklub, jeg har altid følt at alle de handels drivende i Gilleleje bakker mig op og, at Gribskov kommune er
en fantastisk by at dyrke idræt i, så det betyder alt, at Q Pro Box giver mig denne mulighed.

Med venlig hilsen, Gilleleje Bokseklub.


