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Prins Joachim vil
juble med Kessler
Prins Joachim har taget positivt imod en invitation fra promotor
Hans Henrik Palm og lader meddele, at han glæder sig til at være
blandt Mikkel Kesslers varmeste støtter lørdag 24. marts i Parken.
Hans Henrik Palm har modtaget en henvendelse fra hoffet, som meddeler, at HKH Prins
Joachim har ønsket at takke ja til en indbydelse fra promotoren og glæder sig meget til at
overvære sit livs første boksekamp og være blandt verdensmester Mikkel Kesslers
varmeste støtter under VM-titelforsvaret mod Librado Andrade 24. marts i Parken.
Sammen med Kronprins Frederik har Prins Joachim i mange år været en både flittig og
medlevende gæst og tilskuer rundt på de danske sportsarenaer, men det er første gang i
dansk professionel boksnings historie i Mogens og Bettina Palles regi, at Kongehuset nu
lader sig repræsentere ved ringside.
”Jeg er både utrolig glad og stolt over, at Hans Kongelige Højhed Prins Joachim har
valgt netop vores stort anlagte Kessler–Andrade VM-galla i Parken at ”debutere” ved som
forhåbentlig også fremtidig boksetilskuer,” siger Hans Henrik Palm.
Han forventer, at der over Prins Joachim også vil være en række andre VIP-gæster og
øvrige kendte navne til stede ved ringside i Parken, når Danmarks WBA / WBC Verdensmester Mikkel Kessler skal forsøge at forsvare sine to VM-bælter mod den farlige og
ligeledes ubesejrede, officielle mexicanske udfordrer Librado Andrade.
►►

►►
Blandt andre har senest den uhyre sportsinteresserede amerikanske ambassadør i
Danmark James P. Cain, der i øvrigt ofte motionerer i et af Hans Henrik Palms alias nu
Parken Sport & Entertainments fitness-studier, fitness.dk på Østerbro, lagt billet ind på
at overvære den spændende dobbelte VM-titelkamp i den danske nationalarena.
Hans Henrik Palm meddeler i øvrigt, at han har fastsat den store VM-pressekonference
og ”pressekonfrontation” Mikkel Kessler vs Librado Andrade til at finde sted på næste
torsdag 15. marts kl. 16 på Radisson SAS Scandinavia Hotel.
Den mexicanske VM-titeludfordrer ankommer til København dagen i forvejen, onsdag
14. marts, hvor han ifølge planen vil lande i Kastrup kl. 13.20.
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