Ramallah, 01-08-2017

Pressemeddelelse

Unge boksere kæmper sammen for
dansk-palæstinensisk samarbejde
En gruppe boksetrænere og unge boksere fra Vollsmose Boxing kommer
6.-13. august 2017 til Ramallah i Palæstina for at træne sammen med boksere i den
lokale klub El-Barrio. Målet er at etablere palæstinensisk-dansk samarbejde om
boksning.
To unge boksere og tre boksetrænere fra Vollsmose Boxing besøger d. 6.-13. august 2017 Palæstina, hvor
de skal træne sammen med boksetrænere og unge boksere i El-Barrio, en lokal bokseklub i byen
Ramallah.
Den danske gruppes besøg er en del af et nyt projekt faciliteret af Det Danske Hus i Palæstina. Målet er at
etablere boksesamarbejde mellem Palæstina og Danmark. I løbet af ugen vil de to klubber afholde fælles
træningssamlinger med fokus på de forskellige boksestile, som klubberne praktiserer. Der vil også være
fokus på fysisk træning, herunder vægttræning og løb.
Fredag d. 11. august kl. 19.30 deltager unge boksere fra begge klubber i en "public-media workout" i Park
of Independence i byen Al-Bireh, som grænser op til Ramallah. Arrangementet er åbent for offentligheden
og vil omfatte træning og uformelle boksekampe.
"Vi har store forventninger til vores besøg i Palæstina. Det er en unik mulighed for, at trænere og unge
boksere fra vores klub kan udveksle viden og erfaringer med palæstinensiske boksekollegaer," siger
Shahbaz Aslam, cheftræner i Vollsmose Boxing.
"Vi glæder os meget til at modtage den danske boksegruppe i Ramallah. Vores mål er at udvikle et tæt og
udbytterigt samarbejde mellem vores to bokseklubber," siger El-Barrios stifter og cheftræner Nader
Jayousi.
El-Barrio og Vollsmose Boxing har samme tilgang til boksesporten og kombinerer høje ambitioner i
bokseringen med et øje for boksning som redskab til at skabe positive forandringer i unges liv. Efter
besøget i august vil de to klubber og Det Danske Hus vurdere mulighederne for at fortsætte samarbejdet i
2018.
Hvis du er interesseret i at dække bokseudvekslingen, så kontakt vores kommunikationsteam
– se kontaktoplysninger og link til pressefotos på næste side.
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PARTNERE I PROJEKTET
El-Barrio er en bokseklub baseret i den palæstinensiske by Ramallah. Klubben har
programmer for børn, både drenge og piger, fra seksårsalderen. Derudover
organiserer klubben nationale mesterskaber i Palæstina for alle aldersgrupper. ElBarrio ledes af den tidligere bokser Nader Jayousi, som etablerede klubben i 2016.
Læs mere: facebook.com/elbarriogym
Vollsmose Boxing er baseret i Vollsmose i Odense. Klubben afholder fem ugentlige
træningssamlinger og deltager desuden i konkurrencer og træningslejre. Adskillige
af klubbens unge boksere er udtaget til det danske ungdomslandshold. Trænerne
har over tyve års erfaring som trænere og aktive boksere.
Læs mere her: vollsmose-boxing.dk
Det Danske Hus i Palæstina er en uafhængig organisation beliggende i Ramallah i
Palæstina. Huset arbejder for at styrke den gensidige forståelse og respekt mellem
dansk og palæstinensisk kultur. Aktiviteterne omfatter en række kulturelle
udvekslingsprojekter i samarbejde med palæstinensiske og danske partnere.
Læs mere her: www.dhip.ps/da
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