
Tungviktsboxaren Helenius redo för nästa match: “Jag vill vara
bäst”
Robert “The Nordic Nightmare” Helenius är redo att möta sin nästa motståndare i ringen redan den 17 juni.
Matchen ersätter Helenius förra planerade match mot Dereck Chisora som inställdes av promotorn i sista stund.

Den 33-åriga professionella tungviktsboxaren Robert Helenius meddelar att han ska möta sin nästa motståndare i Tallinn i Kalev idrottshall
redan den 17 juni. Den förra planerade matchen mot Dereck Chisora skulle gå av stapeln den 27 maj, men ställdes in i sista minuten av
promotorn. För Helenius, som hade tränat hårt för den planerade matchen var den uppskjutna matchen en stor besvikelse. Trots det var
Helenius och hans team överens om att träningsprogrammet skulle fullföljas och att en annan lämplig mostståndare måste hittas snarast.

 År 2011 segrade Helenius över Chisora i Helsingfors inför en publik på 12 000 personer trots en skulderskada som han fått tidigt i matchen.
Även denna gång hade Helenius förberett sig noggrant för sitt stundande möte med Chisora och hade klarat det tuffa träningsprogrammet
utan skador.

Den nya motståndaren är brittiska Ian Lewison, vars planerade möte med en annan motståndare den 27 maj också blivit inställt.

- Vi är mycket nöjda för att Robert fått en ersättande match i Tallinn med så kort varsel. Lewison är en utmärkt motståndare i detta läge. Även
han hade förberett sig noggrant för sin inställda match, så han är säkert i toppform. Som boxare liknar han Chisora på många sätt, så den
kommande matchen kommer att ge oss en fingervisning om hur väl vi lyckats förbereda oss för matchen mot Chisora, säger Helenius manager
Markus Sundman.

Robert Helenius har fullföljt sitt träningsprogram som planerat från början och han är redo att möta sin nästa motståndare.
- Det är verkligen fint att få kliva upp i ringen. Jag har haft tuffa träningsmotståndare på sparringläger och är i toppform, så jag ser fram emot
matchen i Tallinn. Senast jag boxades där så hade vi en otroligt peppande publik, och jag hoppas att mina finska fans är på plats och hejar på
mig även denna gång, säger Helenius.
- Att matchen mot Chisora blev inställd var förstås en stor besvikelse eftersom jag hade laddat för matchen mentalt och fysiskt. Å andra sidan
har jag trots den besvikelsen fortsatt med mitt träningsprogram och är därför nu redo att möta min nästa motståndare. Oberoende vem jag får
som motståndare måste jag kunna besegra dem när som helst. För mitt mål är att vara bäst, konstaterar Helenius.

Läs hela nyheten på www.paf.com. Åländska spelbolaget Paf är Robert Helenius huvudsponsor.

https://www.paf.com/betting/news/?id=helenius-050617
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