Ramallah, 22-03-2018

Pressemeddelelse

Unge boksere fra Palæstina og Danmark
på træningslejr i Vollsmose
En gruppe boksere fra bokseklubben El-Barrio i Ramallah kommer i slutningen af marts til Danmark
for at besøge klubben Vollsmose Boxing. Bokserne skal træne sammen og deltage i Hvidovre Box
Cup 2018.
Fredag den 23. marts ankommer fire boksere og en træner fra den palæstinensiske bokseklub El-Barrio
til Danmark, hvor de skal besøge boksere fra Vollsmose Boxing.
Det 10 dage lange besøg i Danmark er en del af et udvekslingsprojekt faciliteret af Det Danske Hus i
Palæstina. I august 2017 var fynboerne på besøg i Palæstina – nu bliver rollerne byttet om.
Første stop på danmarksturen er Hvidovre, hvor den 24. udgave af Hvidovre Box Cup finder sted d. 23.25. marts 2018. Begge klubber skal deltage i den internationale bokseturnering, og det er første gang,
at palæstinensiske boksere deltager.
”Vi håber på, at fremtidens palæstinensiske boksere får mulighed for at placere sig internationalt ved
deltagelsen i Hvidovre Box Cup 2018,” siger El-Barrios stifter og cheftræner Nader Jayousi.
Efter deltagelsen i Hvidovre Box Cup tager bokserne videre til Odense for at træne sammen i
Vollsmose.
En af de deltagende boksere fra El-Barrio er 13-årige Zeena Madi. Det er første gang, Zeena Madi skal
til Danmark, og hun ser frem til turen og til at skulle bokse i Hvidovre.
”Hvis jeg vinder turneringen i Danmark, håber jeg, at det kan være med til at vise palæstinensiske piger
og kvinder, at de kan gøre alt det, de drømmer om,” siger Zeena Madi.
Træner hos Vollsmose Boxing og tre gange dansk mester i boksning, Bilal Al-Issa, fortæller, at de i
Vollsmose Boxing har set frem til at modtage den palæstinensiske klub og til at fortsætte med at
udveksle boksestile og træningsmetoder.
”Det er vigtigt, at de palæstinensiske boksere oplever flere turneringer. Situationen i Palæstina gør det
svært for de unge boksere at komme ud og få noget international kamperfaring, som de kan bygge
videre på,” siger Bilal Al-Issa.
Bilal Al-Issa og Nader Jayousi skal begge deltage i et fundraising event i Aarhus mandag d. 26. marts,
hvor Jayousi bl.a. skal fortælle om vigtigheden af, at unge, der lever under en besættelse, kan dyrke
sport og bevæge sig.
[Fortsættes næste side.]
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Begge klubber glæder sig til gensynet i slutningen af måneden og håber på at ses igen næste år.
”Vi har fulgt hinanden, siden vi tog afsked i august. Vi regner stærkt med at skulle fortsætte
samarbejdet, og at det kan udvikle sig,” siger Bilal Al-Issa.
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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. El-Barrio 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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