Semester med boxning på Kuba
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Jag träffar Andreas Larsson från Sandviken som arbetar
på en förskola i Gävle. Han är mycket entusiastisk efter sin
senaste Kubaresa, där han träffade boxare och diskuterat en
framtid med boxningsresor till Kuba.
- Kuba tar fram mängder med goda boxare. Genom att
vi åker dit kan vi samordna boxningen i Sverige och på
Kuba, och semester på Kuba med havsbad, studiebesök
och boxningsträning.
- Det finns så många mycket duktiga boxare på Kuba,
säger Andreas Larsson.
Han har startat ett företag för boxningsresor till Kuba.
Vi kan bo hemma hos boxningstränare och verkligen leva
med vanliga kubaner. Det är en ny form av semester med
boxning på förmiddagarna och bad efter lunch.
- Jag är ordförande för Sandviken BK, Sandvikens
boxningsklubb. Det är spännande med boxning och Kuba.

Tidskriften Kuba 2/2016

Jag älskar boxning och Kuba är ett fascinerande land. Kuba
är ett viktigt land för boxning.
- Jag var i Thailand och tränade thaiboxning, säger Andreas
Larsson, och det var då jag insåg att ett samarbete med
Kuba och boxningen, semester och boxning är bra idé.
- På Kuba träffade jag gamla OS-mästare och andra som
inom några år kan delta i nästa OS. Det är märkligt hur
detta lilla land kan skapa så många duktiga boxare.
- Hur är det med skador? Andreas svarar:
- Den idrottsgren med flest hjärnskador är amerikansk
fotboll, men även ridning ger mycket skador. All idrott ger
skador. Boxningen är inte speciellt farligt. Jag tar alltid med
mig tandskydd till Kuba som jag delar ut, eftersom USAblockad hindrar Kuba att importera sådan utrustning”.
- Jag har en hemsida: cubanboxningexperience.com. Där
kan du se lite första introduktion.
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