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Kessler og Calzaghe i hård infight om Roy Jones Junior::

Så lad mig bokse
Pavlik i stedet
Mikkel Kessler er i tilfælde af en VM-sejr på lørdag over Dimitri Sartison og WBA-bæltet
sikkert tilbage om livet parat til at sætte ny kurs mod den amerikanske KO-gigant
Kelly Pavlik (34-0, KO 30), hvis Joe Calzaghe måtte beslutte at sætte punktum for sin
karriere med en kamp til efteråret mod Kesslers drømme-modstander Roy Jones Jr..
►►

►►
Calzaghes promotor Frank Warren har i de sidste uger forhandlet med Pavliks promotor
Bob Arum om en kamp mellem de to ubesejrede verdensmestre i oktober i Las Vegas.
Men i weekendens britiske medier melder Joe Calzaghe ud, at han selv fristes mest til
at bokse sin karrieres allersidste kamp i Cardiff mod hans tids måske allerstørste USAnavn Roy Jones Jr.. I kulissen nævnes 15. november som mulig kampdato.
”Nu kan Calzaghes ord jo godt være en taktisk manøvre omkring det spil om de meget
store summer, som Warren og Arum p.t. forhandler om,” siger Mikkel Kessler.
”Men skulle det gå hen og vise sig, at Joe Calzaghe taler sandt, og at han rent faktisk
ender med at skulle møde Roy Jones Jr., jamen, så vil jeg da ikke have det mindste
imod at spore ind på en kamp i efteråret mod Kelly Pavlik i stedet.
Det ar jeg allerede fortalt Mogens og Bettina, for som jeg tidligere har sagt: Det er da
rigtig nok, at Pavlik imponerer med sin slagkraft mod folk, som hveren flytter sig eller
slår igen, men han har endnu aldrig bokset en udfordrer fra first division som mig ...”
Mogens Palle har i parantes bemærket senest arbejdet hårdt på de indre linjer for at
hente Roy Jones Jr. til ringside ved næste lørdags WBA VM-Galla i Brøndby Hallen.
Den tyske VM-udfordrer Dimitri Sartison og team med træner Magomed Schaburow
ankommer i morgen formiddag til København.

Mogens og Bettina Palle indbyder presse og medier til

VM-PRESSEKONFERENCE
MIKKEL KESSLER vs DIMITRI SARTISON
i morgen MANDAG 16. JUNI kl. 15 på
RADISSON SAS FALCONER, Frb., lok. 203
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