
Thailands turistmyndigheter støtter verdensmestersskapet i muay
thai (thai-boksing).
Thailands turistmyndigheter er en av de største sponsorene av IFMA Muay Thai verdensmesterskap i Jönköping i Sverige.
Mesterskapet er et av verdens største innenfor kampsport og begynner i dag og går frem til den 28. mai. Mer enn 2000
deltakere vil konkurrere i Kinnarps Arena, og det forventes at arrangementet besøkes av 40 000 mennesker. 

I dag starter det 17. IFMA Muay Thai verdensmesterskapet i Jönköping i Sverige. Etter ti dager med konkurranser, vil det stå tilbake én person
som vil motta tittelen IFMA-verdensmester. I tillegg til kampene, vil arrangementet presentere den beste blandingen av thailandsk og
skandinavisk kultur, inkludert workshops.

- Muay thai er en viktig del av thailandsk kultur og har blitt en populær kampsport i Norden. For oss er det viktig å støtte og være en del av VM
i muay thai, sier Pakkanan Winijchai, Director of Tourism Authority of Thailand, Stockholm-kontoret.

Muay thai er en av de mest populære idrettsgrenene i Thailand – både or utøvere og publikum. Det er en gammel sport som har eksistert i
mer enn 1000 år og en sport full av tradisjonelle ritualer. Alle kan få glede av denne sporten – uansett kjønn og alder – og muay thai er en
bærebjelke i thailandsk kultur.

Besøk Thailands turistmyndigheter under VM i muay thai. Du finner oss ved inngangen og vi har muay thai-workshops hvor du kan prøve å
bokse med thailandske mestere, som har stor kunnskap og erfaring innenfor sporten. De thailandske mesterne vil lære deg unike teknikker og
utvikle din egen personlige stil. Det vil også arrangeres muay thai-show på scenen den 19., 20., 21. og 22. mai klokken 12.30 og 18.00.
 

Prøv muay thai i Thailand:

Thanyapura i Phuket
Thanyapura er en av Asias beste feriesteder for sport, helse og velvære. Hotellet har en utendørs muay thai gymnastikksal hvor personalet
har mange tiårs erfaring innenfor kampsport og tilbyr klasser for alle – fra begynnere til profesjonelle.
http://www.thanyapura.com/sports/phuket-fitness-centre/thailand-muay-thai-training/

Combat Group Thailand i Pattaya
Combat Group kombinerer teknisk thai-stil med vestlige stilarter. Leiren deres har tre bokseringer, en MMA-ring og et moderne treningsstudio
nær stranden.
http://www.kombatgroup.com/html-muay-thai/prices.html

Elite Fight Club i Phuket og Bangkok
Elite Fight Club har to klubber i Thailand – en i Phuket og en i Bangkok. Klubbene har spesialklasser for utlendinger og expater i Thailand
med fokus på fysisk og mental styrke og treningsteknikker.



med fokus på fysisk og mental styrke og treningsteknikker.
http://www.elitefightclub.com/landing/index
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Om det thailandske turistbyrået
Tourism Authority of Thailand (TAT) ble grunnlagt i 1960 og var den første organisasjonen i Thailand med spesielt ansvar for å fremme
turismen i landet. Det thailandske turistbyrået i Stockholm ble etablert i 2002, og har ansvar for de nordiske og baltiske landene. Det
thailandske turistbyrået tilbyr reiseinformasjon til offentligheten, reisebyråer og media og arbeider også for å stimulere innbyggerne i de
nordiske og baltiske landene til å reise til Thailand. Les mer på www.tourismthailand.org/no.


