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WBA Champ Kessler vs WBC Champ Beyer i presseduel::
t

Mestermødet
Seks døgn før VM Dobbelt Braget i Parken på lørdag 14. oktober i Parken konfronteredes den
historisk store danske boksegallas to ubestridte hovedpersoner, Danmarks WBA Verdensmester
Mikkel Kessler og Tysklands regerende WBC Verdensmester Markus Beyer, i en presseduel
søndag eftermiddag på Frederiksberg.
Markus Beyer var en time forinden landet i Kastrup med sit nærmeste team – den tyske trænerlegende Ulli Wegner samt Sauerland Events sportsdirektør Chris Meyer – og lod sig med venlige
attituder straks stille sig til rådighed for den danske sportspresse.
”Præcis som min modstander Mikkel Kessler betragter jeg også selv vores Unification VM-kamp
her i København som den uden sammenligning allerstørste i min karriere. Vinderen på lørdag vil
stå sig fantastisk stærkt med en kolossal stor og værdifuld eksponering over hele bokseverdenen.
Sammen med min træner har jeg ikke mindst studeret Kesslers tre VM-kampe meget indgående
og kan kun sige, at jeg naturligvis går i ringen med den fornødne respekt for min modstander,
hans styrke og store boksemæssige kvaliteter.
(fortsættes …)

(… fortsat)

Men når det er sagt, er det altså et faktum, at ingen af danskerens seneste tre modstandere –
Siaca, Mundine og Lucas – minder særlig meget om mig og min boksestil i ringen. Kessler skal
altså kort sagt i ringen mod en yderst erfaren modstander samt en boksetype, som han ikke er
spor fortrolig med,” mener Markus Beyer.
Ulli Wegner, der tidligere har set Mikkel Kessler live i Danmark, roste på søndagens pressemøde
den danske WBA Verdensmester i høje toner og fastslog, at det på lørdag aften vil kræve en
Markus Beyer 110 procent på toppen af sin kapacitet for at slutte aftenen af som dobbelt
verdensmester.
”Det kan meget vel gå hen og blive en utrolig taktisk krævende og udfordrende kamp for begge
boksere. Hvert ringhjørne vil kende det modsatte til mindste detalje – jo, det ligger i mine øjne
virkelig til at blive en utrolig interessant og også forfærdelig spændende kamp på lørdag mellem
disse to dygtige boksere og verdensmestre,” siger Ulli Wegner.
En afslappet Mikkel Kessler stillede smilende op til den obligatoriske nose-to-nose fotoseance,
mens han gentog, hvad han har sagt de seneste måneder: ”Det bliver min hårdeste fight til dato i
karriere – jo, det kan blive virkelig hårdt og brutalt på lørdag aften i Parken …!”
Mogens Palle afviste søndag på Frederiksberg at tage stilling før tid til de kæmpemæssige
sportslige perspektiver, der med sejr på lørdag over Markus Beyer uvægerlig vil åbne sig for den
i så fald dobbelte danske verdensmester i supermellemvægt.
”Lad blot alle kloge ”eksperter” kalde Mikkel for nok så stor favorit, men jeg hører altså til dem,
der kender Markus Beyers høje klasse og skræmmende rutine, og derfor ved jeg også, hvor
kolossal svær en opgave, som Mikkel på lørdag skal forsøge at tackle og løse under et i øvrigt
kæmpestort pres.”
Markus Beyer træner mandag eftermiddag for åbne døre for den danske presse, hvorefter Ulli
Wegner vælger at sænke sløret for de sidste dages tyske VM-forberedelser i København.

WBC Verdensmester Markus Beyer og Sauerland Event
indbyder presse og medier til ”Åben Træning”
i morgen mandag 9. oktober kl. 14
i fitness.dks boksegym, Nygårdsvej 5, Østerbro
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