
Robert Helenius ger sin syn på framtiden i intervju på paf.com
Den obesegrade och Ålandsbaserade tungviktsboxaren Robert “The Nordic Nightmare” Helenius försvarar inte EBU-bältet. Planen är istället
att få en annan titelmatch i vår. Helenius drömmer även om en fight på Åland under 2016.

Robert Helenius avsäger sig den europeiska tungviktsmästartiteln som han vann i Helsingfors den 19 december. Helenius väljer därmed också att inte vara
en del av det budgivningsförfarande som skulle äga rum i morgon den 21 januari, en budgivning från boxningspromotorer gällande vem som får arrangera
matchen.

“Vi försökte hitta överenskommelse med Chisora gällande var och hur matchen skulle arrangeras men vi kom inte till något resultat. Nu vill jag koncentrera
mig på att gå min egen väg mot världsmästartiteln“, säger Robert Helenius i en exklusiv intervju på sponsorn Pafs hemsida.

Det var inget lätt beslut för Helenius att avsäga sig EBU förbundets europamästartitel.

“Det känns inte kul att ge bort en fin titel som jag vann inför alla fans i Helsingfors men för mig är det här rätt väg att gå. Jag kan inte fortsätta med att
försvara en europeisk titel när jag strävar mot en världmästartitel“, säger Helenius.

Det finns inga pauser i Helenius satsning framåt och redan nästa vecka åker han till Italien på ett träningsläger.

“Vi ska vara tio dagar på ett sparringläger norr om Rom. Vi kommer att sparra mot några olika boxare däribland Roberto Cammarelle som vunnit OS-guld
2008“, säger Helenius tränare Johan Lindström till Paf.

Inget är ännu fastslaget gällande när nästa match går av stapeln men duon tar sikte på en ny titelmatch i vår, möjligen i april.

“Vi behöver få en bra match i vår och en match som för oss vidare mot vårt mål att Robbe ska bli världsmästare och som det ser ut så kan den eventuellt bli
av i april“, säger Lindström.

“Jag har också en dröm om att göra en match på Åland i år, det skulle vara riktigt kul om vi lyckas få till en boxningsgala här. Där kunde kanske några bra
svenska boxare delta också“, säger Helenius.
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