Hammarby IF Boxning 100 år
Pressrelease: 100-årsjubileum för Hammarby IF Boxning
#NermedvapnetUppmedguarden
8:e november är det dags för sjätte upplagan av BRH i Eriksdalshallen
Årets gala bjuder på en match mellan Hammarby och Stockholmsalliansen (boxare från olika
stockholmsklubbar). Tidigare år har galan gästats av Göteborg, Djurgården, Panathinaikos,
Helsingfors och Warszawa. Dryga 1000 åskådare besöker galan, vilken gör den till Sveriges största
Olympiska Boxningsgala.
Boxning på högsta nivå väntar
Hammarby ställer upp med 3 landslagsboxare (vilka siktar mot OS i Tokyo): Constantino
”Costas” Nanga (81 kg), Adam ”Sniper” Chartoi (75 kg) och Liridon ”Doni Neverfall” Nuha (81
kg). Tufft motstånd väntar från de lokala konkurrenterna. Publiken kan vänta sig boxning på
landslagsnivå med hårda bataljer.
#NermedvapnetUppmedguarden
Årets gala är en välgörenhetsgala där vinsten från galan går till Hammarby IF Boxnings satsning
mot gatuvåldet: #NerMedVapnetUppMedGuarden. På initiativ av boxaren Constantino ”Costas”
Nanga startades projektet, vilket syftar till att ge ungdomar en positiv gemenskap, bättre hälsa en
personlig utveckling; detta med våra tävlingsboxare som förebilder. Helt enkelt bjuder vi in
ungdomar att prova på boxning där vi avslutar passet med lärande samtal tillsammans med
förebilden.
Lyfta boxningen
Hammarbys boxningsförening är en liten men slagkraftig klubb, vilken kämpar för att utvecklas
och göra den olympiska boxningen mer känd. Våra boxare tävlar flitigt, men enda chansen att se
Bajens bästa boxare hemma på Söder är under Bajen Rough House.

Visa Hammarbys mångfald
Bajen Rough House är en Hammarbyshow där vi vill slå ett slag för mångfalden i Hammarbys
Idrotts- och supporterföreningar, vilka bjuds in för att finnas på plats och möta fansen. Rafflande
fighter, underhållning, DJ och mycket mer utlovas.
Fredag 8:e november
Bajen Rough House, Eriksdalshallen
Insläpp och afterwork – 17:00
Matchstart – 19:00
Mer information om galan finns på www.bajenroughhouse.se.
Ansvarig projektledare Joel Grandell når du på tel 073 996 35 38 eller mail:
hammarby.boxning@gmail.com

