
Helenius möter svårknockad vitryss
Jag vill övertyga alla, säger Helenius.

Robert “The Nordic Nightmare” Helenius möter vitryssen Yury Bykhautsou i Estland lördagen den 17 mars. Fighten sker på Yakuza Fight-galan
i den estniska staden Rakvere.

Helenius vitryska motståndare Bykhautsou står inte högt i rankinglistorna men han har trots det en meritlista som visar att han är svårknockad.
I sin senaste match vann han mot en tvåfaldig rysk amatörmästare och han har inte blivit knockad på sex år trots riktigt hårt motstånd.

 - Det var säkert meningen att den ryska mästaren skulle vinna men de blev överraskade. Man kan inte stirra sig blind på en boxares statistik,
kanske saknar han bara en bra promotor, säger Helenius.

- För mig är det viktigt att gå mot en boxare som kommer på mycket och tål mycket stryk. Jag tror inte det blir en lätt match och jag förväntar
mig att vi går alla ronder. Så att jag verkligen kan testa min kapacitet och övertyga alla att jag inte är påväg att gå i pension, tillägger Helenius.

Oddsen för att matchen ska gå alla 8 ronder till slut är 8.50 enligt Paf.

"Om allt går som på räls"

Trots lite motgångar i träningen och förlusten i den senaste stormatchen mot britten Dillian Whyte, så har Helenius siktet inställt uppåt i
karriären.

 - Om allt går som på räls och jag är hel och det känns bra så skulle jag gärna gå en match till innan sommaren. Gärna en större match, säger
Helenius.

På frågan om det kan bli en snabb knockout igen är Helenius lite tudelad.

 - Om det händer så händer det… Visst kan en knock i första ronden hända, allting är möjligt. Men förhoppningsvis inte, det skulle inte ge mig
så mycket, säger Helenius.

Paf livestreamar Yakuza Fight-galan. Galan erbjuder ett flertal K1-fighter och MMA-fighter. Sändningen börjar kl. 19.30 lördagen den 17 mars.

Läs hela nyheten och intervjun på https://www.paf.com/betting/helenius-bykhautsou-boxing-live-stream

Yakuza Fight-galan

1. Fedor Vinogradov (RUS) vs TBA (to be announced) 
professionell boxning -70kg

2. Ott Remmer (EST) Lucasz Skorzec (ENG) Serge Makejev (EST) Lauri Suomela (FIN)
4-manna K-1 turnering i 71 kg klassen

3. Daniil Gayduk (EST) vs Lawrence Korede (FIN)
K-1 -63,5 kg

4. Maikel Astur (EST) vs Dzmitry Filipau (BLR), 
K-1 superfight -77kg



5. Hendrik Themas (EST) vs Ivan Horvat (ENG), 
K-1 SUPERFIGHT -77 kg

6. Sten Saaremäe (EST) vs Aleksandr Strogii (RUS), 
professionell MMA Fight -65,8 kg

7. Andy Manzolo (EST) vs Igors Zauers (LAT), 
MMA SUPERFIGHT -85 kg

8. PROFESSIONAL BOXING SUPER HEAVYWEIGHT
Robert Helenius (FIN) vs Yury Bykhautsou (BLR) 
8 ronder.
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