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Andrade landet
i højeste humør
VM-udfordrer Librado Andrade ankom onsdag til København og indledte straks sine danske forberedelser til VM-titelkampen 24. marts
med en joggingtur. ”Jeg er landet her i Danmark i mit livs form!”
Promotor Hans Henrik Palm kunne ånde lettet og tilfreds op, da Mikkel Kesslers VMudfordrer og trussel Librado Andrade tidligt onsdag eftermiddag tjekkede velbeholdent
ind i sit danske domicil for de kommende 11 døgn på Radisson SAS Scandinavia Hotel.
Den 28-årige, ubesejrede WBA & WBC titeludfordrer ankom sammen med sin bror, den
VM-rangerede mellemvægtsbokser Henrique Ornelas, og en trænerassistent. Andrades
cheftræner Wayne McCullough støder først på lørdag til i København.
”Jeg boksede sidste år i Canada, men det er første gang i mit liv, at jeg er i Europa og
så langt hjemmefra. Jeg har sovet hele vejen fra Chicago til Danmark, men nu skal jeg i
gang med at tackle den jetlag, som jeg hidtil kun har hørt om, men aldrig selv mødt.”
Librado Andrade er født og opvokset i det centrale Mexico 100 km fra Queretaro, hvor
det danske fodboldlandshold havde VM-base tilbage i 1986. Som niårig udvandrede hans
familie til Los Angeles, men sidste år slog Kesslers VM--udfordrer sig ned i Las Vegas.
►►

►►
”Tilsyneladende har jeg været heldig og ramme ind i det tidlige danske forår, men jeg
har nu for en sikkerheds skyld taget nogle rigtig varme vindjakker med, for temperaturerne i København når vel trods alt næppe helt op på Nevada-grader,” sagde en meget
smilende og imødekommende Librado Andrade.
Han afslog venligt Hans Henrik Palms tilbud om straks at få stillet en træningsgym til
sin rådighed og valgte i stedet at løse de stive muskler op med en kortere joggingtur på
Amager – blot få hundrede meter fra Mikkel Kesslers ”hjemmebane” på Islands Brygge.
”Det er snart et år siden, at jeg kvalificerede mig til at bokse min store VM-chance, så
jeg har haft rigtig god tid til at forberede mig. Siden oktober har jeg jo vidst, at jeg
skulle i ringen mod min gamle sparringspartner Mikkel Kessler, og det har jeg selvfølgelig
rettet min træning og sparring meget stramt og grundigt ind efter.
Jeg kan kun sige, at jeg har haft virkelig optimale VM-forberedelser hos min træner
Wayne McCullough, og at jeg nu er landet her i København i mit livs bedste form,”
pointerede Andrade, før han onsdag eftermiddag satte kurs mod sin hotelsuite for at
gøre sine første forsøg på at ”besejre” den ni timer lange tidsforskel i kroppen.
Ni dage før VM-titelkampen 24. marts i Parken støder Librado Andrade i morgen
torsdag for første gang på målet for al sin hårde træning samt ophold i København alias
WBA & WBC Verdensmester Mikkel Kessler, når promotor Hans Henrik Palm kalder til:

Officiel VM-pressekonference med Mikkel Kessler og Librado Andrade
Torsdag 15. marts kl. 16.00
på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S

WBA PRESSEKONFERENCE WBC
TORSDAG 15. MARTS 2007 KL. 16

med venlig hilsen
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