
hammarby boxning vinnare i 
första bajen rough house-galan
Hammarby IF Boxning mötte på fredagskvällen Göteborg All Stars i den allra första upplagan av 
Bajen Rough House i Eriksdalshallen.  Galan - som skall bli ett återkommande årligt event - är första 
steget i en långsiktig kampanj som skall göra Hammarby Boxning  till Sveriges bästa boxningsklubb. 

Det var över 30 år sedan som en boxningsgala arrangerades i klassiska Eriksdalshallen, och runt 
850 entusiastiska åskådare - de flesta inte oväntat med Hammarbysympatier -  fick se sju stenhårda 
matcher, där Bajen Boxning till slut gick segrande ur striden. 

I första matchen vann visserligen Göteborgaren Billy “the kid” Liljeqvist på poäng över Samer Tabal i 
bantamvikt, men sen kom en rad vinnande Hammarbyare - i fjädervikt tog Felix Weilid hem poäng-
seger mot Remi Saado, i lätt weltervikt slog Adam Chartoi Yousef Adou på poäng, tjejmatchen i lätt 
weltervikt mellan Bea Malecki och Zabrina Holmström slutade med poängseger för Bea. Svenska 
Mästaren Leon Chartoi tog sedan en klar poängseger mot tappert kämpande Yousef Adou i mel-
lanvikt, innan Göteborg All Stars kunde utjämna när Bajens tungviktare Marcus Alberts förlorade på 
poäng mot Gabriel Richards.  Vid det här laget var stämningen riktigt hög på läktarna och när den 
avslutande tungviktsmatchen avgjordes genom att hemmaboxaren Robin Safar slog ut Göteborgs 
Andreas Prins på knockout i sista och tredje ronden, lyfte nästan taket på Eriksdalshallen. 

I pausen underhöll hiphopduon Carlito/Gee Dixon och publiken fick också se en svettig och tät 

utmanarmatch mellan Hammarby Hockeys sportchef Tomas Lindgren och handbollens lagledare  

Mats ”Tuppen” Adolfsson, som båda fick göra sin boxningsdebut inför hemmapubliken. I samband 

med detta presenterade också Hammarby Hockey sina nya tränare. Prisutdelare efter galan var  

legendaren George Scott.

Hammarby Boxnings tränare och projektledare för galan, Joel Grandell, kunde tillsammans med 
sin styrelse och en stor skara frivilliga funktionärer sent på kvällen summera ihop den första Bajen 
Rough House-galan och konstatera att den blev en riktig succé.  På måndag börjar jobbet med nästa 

års gala.

Kontakta Joel Grandell på telefon  

073 996 35 38 eller mail:   

hammarby.boxning@gmail.com

Bilder finns på  

www.bajenroughhouse.se/press


