RANDERS HALLEN
VM – BOKSEGALLA
Fredag den 15. februar 1991
Fredag den 27. november 1992
Fredag den 12. februar 1993

VM - Udfordrer: Gert Bo Jacobsen skabte
fuldt hus i Randers Hallen, fredag den 27.
november 1992.
Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

VM braget mellem Gert Bo Jacobsen, Danmark og Manning Galloway, USA skabte fulde huse i
Randers Hallen fredag d. 15 februar 1991, fredag d. 27. november 1992 og fredag d. 12. februar 1993.
Der måtte tre bokse aftener til for at afgøre WBO verdensmesterskabet i weltervægt klassen. Første
kamp 15. februar 1991 blev stoppet på grund af en skade, publikum i hallen fik ingen afgørelse om titlen
denne aften, en ny kamp måtte til.
Anden aften fredag d. 27. november 1992, led samme skæbne. Boksekampen fik et kedeligt udfald, Gert
Bo blev tidligt, efter få minutters boksning nikket en skalle, der betød at kampen måtte stoppes. Folk i
hallen var harm over denne afgørelse der skabte had og en trykken stemning. Manning Galloway blev af
sikkerhedsvagterne under skarpt bevogtning ført til omklædningsrummet. Om hændelsen var et uheld
kan altid diskuteres.

WBO kampen om verdensmesterskabet i weltervægt fredag 27. november 1992, anden kamp mellem Gert Bo
Jacobsen, Danmark og Manning Galloway, USA blev en kort fornøjelse. Tredje kamp måtte til.

Fredag 12. februar 1993 kom så braget, folk havde sat næsen op efter. Randers Hallen var endnu engang
udsolgt til sidste plads. Gert Bo Jacobsen boksede tiden ud. Alle ventede med spænding på dommernes
votering. Gert Bo vandt kampen på points. Stemningen i Randers Hallen steg kraftigt. Gert Bo Jacobsen
fra Danmark var blevet WBO verdensmester i weltervægt.

Udfordrer Gert Bo Jacobsen fra Danmark vandt fredag den 12. februar 1993 det tredje opgør over
amerikaneren efter skaden i Randers Hallen fredag den 27. november 1992. Om den nikkede skalle eller
sammenstødet tidligt fra verdensmesterens side i den anden kamp var et hændeligt uheld vides ikke.

VM - boksegalla i Randers Hallen. Hovedkampen
fredag den 12. februar 1993 gik over tolv omgange,
Gert Bo Jacobsen boksede tiden ud.

VM - kampen i weltervægt mellem den danske udfordrer Gert Bo Jacobsen og den amerikanske verdensmester Manning Galloway var forbi. Alle på lægterne i Randers Hallen ventede spændt på resultatet, i en tæt
kamp, fra dommerne ved ringside. Udfordrer Gert Bo Jacobsen tog titlen fra ham, blev ny verdensmester i
weltervægt.

