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Brian Mathiasen er måske Danmarks bedste 
boksetræner og gennem sine præstationer over 
de sidste 10 år, har han slået det fast igen og 
igen. Århusianeren er tæt på de to meter, vejer 
omkring 100 kilo og er skaldet, men bag sin 
umiddelbare fysiske facade er han alt andet end 
indbegrebet af det, mange nok forbinder med 
en typisk boksetræner. Han taler hverken lang-
somt eller snøvlet, kommer ikke med brogede 
eller unuancerede udtalelser, og han har ingen 
braktud. I stedet er han velovervejet, omsorgs-
fuld og meget imødekommende. Mathiasen 
har brudt traditionerne og gjort tingene på sin 
egen måde. Uden at prale eller lyde arrogant 
konstaterer den store jyde det helt tørt: 

”Jeg ved, hvad jeg snakker om.” 

Utraditionel tilgang til boksning
Netop på grund af sin utraditionelle måde at 
arbejde på, sin tilgang til boksesporten og sin 
anderledes baggrund fi k Mathiasen jantelovens 
onde tunger at mærke jævnligt i starten: 

”Jeg har før hørt andre boksetrænere snakke 
grimt om mig, men det lader 
jeg dem om. Jeg fi k i starten 
også en del kritik i pressen af 
de såkaldte bokseeksperter, og 
spørgsmålet om jeg kunne løfte opgaven som 
træner for den og den. En af dem var, ifølge 
Allan Vester, Ekstra Bladets ”bokseekspert”, 
Bjarne Nielsen, der sagde lige ud til Allan, 
at han ”ikke kunne vinde over George Scott 
med Brian som træner”. Jeg havde ikke kom-
petencen til det, mente han. Til netop denne 
kamp boksede Allan en af sine bedste kampe. 
Jeg husker også, at TV2´s kommentator Claus 
Elgaard i starten af min boksekarriere påtalte, 
at ”der er ingen tvivl om, at Brian Mathiasen 
er en god træner, men hvad nu når bokserne 
står i en stor titelkamp? Vil han så mangle den 
trænerrutine, som andre har?” Jeg mener i 
bund og grund, at den kommentar var ganske 
fair og relevant, men hvad vil han sige i dag? 
Jeg ved godt, at jeg aldrig får en undskyldning 
fra alle dem, der har kritiseret mig. De har det 
kun i munden. Det nemmeste for de fl este dan-
skere er, at når der skal deles kritik ud, så skal 
munden nok komme på gled, men når der skal 
roses, så er de mundlamme. Men det sjoveste 
af det hele er, at dem som har snakket dårligt 
om mig, det er folk, som ikke kender mig og 
aldrig har set os træne. Status er, at jeg allerede 
nu er en af de mest rutinerede boksetrænere i 

Danmark. Det, som betyder noget for mig, er, 
hvis en som ved noget om boksning, og en, som 
jeg respekterer som menneske, kommenterer 
mig som træner.”

Mathiasen har specielt fået kritik for sin 
manglende erfaring som træner i amatørbok-
sning. 

Mange i boksemiljøet har ment, at han ikke 
har den nødvendige kompetence til at træne 
professionelle boksere, fordi han ikke har taget 
den traditionelle rute op af bjerget:

”Hvis jeg nu havde været fem gange dansk 
mester som amatør og været professionel i en 
række år, så havde folk nemmere kunnet god-
tage mig. Nå ja, for så kan jeg jo noget! Men 
med 12 amatørkampe og et jysk mesterskab, 
så har man ifølge dem ikke den største ballast 
indenfor trænerjobbet. Jeg har altid vidst og 
ved, at folk har ondt i røven over, at jeg træner 
og har trænet nogle af de bedste professionelle 
boksere i Danmark. Nej, jeg har ikke ført min 
egen boksning til noget særligt, men som 

træner drejer det sig om at kunne lære fra sig. 
En gammel erfaren bokser ved måske meget om 
boksning, men hvis han ikke kan fi nde ud af at 
lære det fra sig, så duer det jo ikke. De sidder 
der i ringhjørnet og snøvler, uden at man kan 
forstå dem. De er kun ansat, fordi de er et stort 
navn. De har været noget som bokser, men de 
kan intet som træner. Jeg har set det så mange 
gange i Europa, USA og ja, også herhjemme 
i Danmark. Mange af de kampe, jeg har haft 
som træner, har jo været i udlandet, så jeg 
har fået lov til at se mange af de store kendte 
”stjernetrænere” med autografkort og det 
hele. Men de kan sgu ikke engang fi nde ud af 
at lægge et håndbind på deres bokser. Og gør 
de det alligevel, så ser det ud ad helvede til, og 
bokserne kan ikke knytte hænderne. Det er jo 
det - jeg er virkelig dedikeret. Hvis jeg har luret 
et lille trick hos en anden træner, så bliver jeg 
pisse jaloux og skal hurtigt tage det til mig. Jeg 
tager det til mig med det samme.”

Den alternative rute
Boksetrænerens hårde barndom, der var præget 
af en stærkt alkoholiseret mor, som døde for 
21 år siden, og siden hen også søster, som i 

en alder af 43 år døde i august sidste år, er 
beskrevet gennem en række artikler i nogle af 
landets største aviser. Mathiasen snakker åbent 
om dét, og hvordan det har formet ham som 
menneske. Han er en dygtig menneskekender, 
er loyal og sætter venskaber meget højt, men 
hans ambitioner er samtidig meget høje. Det 
var også barndommens modgang, der drev 
ham ind i boksesporten, selvom det ikke var 
den foretrukne idræt:

”Kampsport har altid ligget til mig. Jeg har 
trænet både Kung Fu og Karate her i Århus, 
men det var aldrig noget, der fangede mig. Som 
16-årig begyndte jeg i 1981 til boksning. Jeg 
satte mig ingen store mål med min boksning. 
Jeg har altid fået at vide, at jeg aldrig kunne 
blive til noget. Det fi k jeg at vide af mine foræl-
dre. I første omgang ville jeg bare vise, at jeg 
godt kunne blive til noget. Så udgangspunktet 
var, at jeg fi k en kamp. Da jeg så havde bokset 
og vundet den, ville jeg have en kamp mere. Så 
i 1984 havde jeg som 19-årig tre kampe, som 
jeg alle vandt på knockout. Så holdt jeg otte års 

pause, hvor jeg bare spillede fod-
bold. Fodbold har altid været min 
foretrukne idræt, og boksningen 
var nummer to. Men når fodbold-

sæsonen så var slut, trænede jeg boksning. Lige 
når jeg kom i form og skulle til at bokse en 
kamp, så startede fodboldsæsonen, og fodbold 
har trukket langt mere i mig indtil i 1992. Da 
blev jeg enig med min gode ven, Anders Elkjær, 
der var landsholdsbokser på det tidspunkt, om, 
at nu skulle vi begge have en ordentlig sæson. 
Så vi gik i gang allerede i sommerferien. Der 
havde jeg nok tre kampe og vandt dem alle på 
knockout. Jeg var stærkt plaget af skader, men 
i 1995 blev det da til et jysk mesterskab, og det 
var da stort på en måde. Jeg stoppede efter det 
mesterskab på grund af mine knæskader, men 
jeg blev ved med at komme i klubben.”

Trænerjobbet var ikke noget som Mathiasen 
stræbte efter at få, men det var i stedet noget, 
der kom til ham som resultat af den iver og det 
engagement, han lagde i det, når han hjalp sine 
tidligere klubkammerater:

”Jeg havde trænet meget med Allan Vester 
tidligere, og jeg hjalp til med hans træning, 
selvom Ivor de Lima var hans cheftræner. Op 
til kampen mod Emanuel Burton i juni 1999 
var jeg en stor del af Allans træning. Jeg havde 
hjulpet til gennem løb om morgenen, og vi 

Brian Mathiasen har gennem de sidste 10 år slået sit navn fast som landets måske bed-
ste boksetræner for professionelle boksere. Hans vej dertil har dog været alt andet end 
traditionel, og det har han måttet høre for. Han lever i dag udelukkende af boksesporten 
og udover sit job som træner for professionelle boksere, er han kendt som en af DK4’s 
bokseeksperter og som manden bag det kenyanske bokseprojekt, som TV2 lavede to ud-
sendelser om. Ved siden af alt dette kører han et yderst succesfuldt motionsboksehold fem 
gange om ugen. Kort sagt: Boksning er en livsstil for den omstridte boksetræner.
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øvelser til de områder, mine boksere nu skulle 
styrkes i. Måske har jeg en bokser, der er svag 
på et område, og så må jeg jo tage fat i det og se 
på, hvordan jeg kan styrke hans svaghed. Hvis 
ikke lige der er opfundet en øvelse, der passer 
til det, så må man jo bare opfi nde den. Der er 
jo masser af udfordringer.”

En af boksetrænerens måske største udfor-
dringer er at holde boksernes fødder på jorden, 
når de begynder at få succes:

”Jeg er af den mening, at den næste kamp 
er den vigtigste, så alle kampe er vigtige for 
mig. Jeg har haft en bokser en gang, der selv 
var omkring 10-0 og skulle møde en journey-
man med en rekordliste på 10-10. Han kom så 
op til mig og sagde, at han overhovedet ikke 
behøvede træne hårdt op til denne kamp. ”Jeg 
smadrer ham,” sagde han. Så måtte jeg på en 
pædagogisk måde forklare ham, at han skulle 
træne hårdt op til hver eneste kamp, ellers 
kunne han ikke træne hos mig. Han vandt så 
kampen på knockout i anden omgang, og efter 
kampen sagde han, at det var netop dét, han 

”Det begyndte med Evans Ashira (dansk bosat 
verdensklasse professionel bokser red.), der 
selv er kenyaner og boksede for Transfi x som 
ung. Evans spurgte mig ofte, om han måtte få 
de sponsor t-shirts, jeg brugte, når jeg sekun-
derede boksere. Han kom op fra Kenya for at 
bokse ved Anders Vesters stævner, og da jeg 
havde bunkevis af de t-shirts, og han var glad 
for at få dem, fi k han dem med hjem. Senere 
begyndte jeg så at træne ham og normalt har 
bokserne fl ere t-shirts med til træning. Når vi 
er halvvejs gennem træningen og boksernes 
t-shirts er gennemvædet af sved, plejer de at 
tage dem af og komme en ny og tør på, før de 
træner videre. Enten var det fordi, Evans ikke 
havde en ekstra t-shirt, eller så glemte han bare 
altid at tage en med. Så som jeg plejede at sige 
for sjov til ham, så glemte han det med vilje, så 
han kunne få en ny af mig. Og det er jo også 
fi nt nok, for det vil jeg gerne gøre, når det bliver 
værdsat på den måde. Jeg husker en gang, hvor 
jeg havde en reklame t-shirt med tryk på og 
havde brugt den en enkelt gang. Jeg spurgte så 
Evans, om han ville have den med hjem til Ke-
nya, så han kunne give den til en, som så kunne 
bruge den til træning, hvorefter Evans udbrød 

”This t-shirt for training? Are you crazy? This 
is a party t-shirt,” svarede han. Det siger jo alt. 
Sådan en trøje med reklametryk på, som vi ikke 
tænker på som noget værdifuldt, kan man ikke 
få dem til at træne i. Nej, det er til at have på i 
søndagskirken eller til fest. 

Evans tog altid t-shirts og andre ting med, når 
han skulle hjem til Kenya. Så jeg ville gerne 
prøve selv at sende noget derned. Jeg havde no-
get gammelt bokseudstyr og noget tøj, som jeg 
sendte derned. Jeg fi k så stor respons tilbage, da 
de sendte mig et brev med billeder af, hvordan 
de brugte udstyret. Jeg fandt ud af, at de brugte 
en hel ugeløn på at få fremkaldt billederne og 
få dem sendt herop, og så gik der sport i det! 
Helt kanon, tænkte jeg. Jeg kan hjælpe dem og 
gøre en forskel! Så jeg fi k kontakt til træneren, 
Samson Mtoni, og så har det gået slag i slag 
siden. De havde ingen konkurrenceboksere, 
fordi de intet udstyr havde. Så de sparrede med 
håndklæder viklet rundt om hænderne. Først 
da jeg sendte udstyr ned til dem, kunne de 
komme ud og konkurrere. Så fi k de succes, og så 
havde de brug for mere udstyr. I starten sendte 
jeg kun brugt udstyr derned, men så begyndte 

jeg at sende nyt udstyr derned, hvis jeg kunne 
fi nde gode tilbud. Nu har klubben udviklet sig 
så meget at boksere fra andre byer strømmer 
til klubben, og vi ligger pt. på en delt anden 
plads over klubber i Mombasas kystprovins ud 
af 23 klubber. Det eneste problem er, at det er 
så dyrt at sende derned, så jeg sender kun en 
pakke derned en gang hver anden måned. Det 
er også fi nt nok, men det ville være godt at få 
sendt noget mere derned. Jeg har i den sidste 
sending sørget for, at alle deres omkring 20 
boksere har fået deres helt eget udstyr i form 
af træningsdragt, fem t-shirts til træning, tand-
beskytter, håndbind, boksehandsker, kondisko 
og hjelm. Det lovede jeg dem, da de var heroppe 
i oktober sidste år. Det motiverer bokserne til 
at fortsætte træningen. Der er fl ere klubber 
dernede, der også får noget af mit bokseudstyr, 
har jeg fundet ud af, men det er også fi nt nok. 
De låner det ud. Mit Kenya-projekt er som et 
barn for mig. Det irriterer mig bare, at jeg ikke 
kan gøre mere for drengene dernede. Jeg kunne 
godt tænke mig at træne dem i en længere 
periode. Man får så meget tilbage. De bliver så 
glade for det og værdsætter det virkelig. Det 
betyder alt for mig.” 

havde sagt. Så måtte jeg forklare ham, at hvis 
han nu ikke havde trænet så hårdt, løbet hver 
morgen, trænet puder med mig, sparret, slået 
mange omgange på sandsæk og alt det andet, 
så havde han måske ikke vundet, eller måske 
set dårlig og langsom ud i en kedelig og rodet 
kamp. Bokserne må se godt ud, når de bokser, 
og specielt når der er TV på. Der er jo intet 
publikum, som gider se en uskarp bokser. Nej, 
vi skal underholde og sælge varen. Så derfor er 
det altid nødvendigt at træne hårdt. Den næste 
kamp er din vigtigste kamp i din karriere. Lad 
være med at tænke på en eventuel modstander 
ude i fremtiden, for hvis du ikke vinder den 
næste kamp, så kommer kampen ude i frem-
tiden aldrig. Jeg har ofte sagt til nogen af mine 
drenge, at ”du er en fantastisk fyr og en kanon 
bokser”, og det skal de vide. Det er jo derfor, 
jeg gider bruge min tid på dem, fordi de er så 
gode, som de er, eller kan blive det. 

Den sødeste sejr og de nye udfordringer 
De allerfl este af de mere end 100 professionelle 
kampe, hvor han har stået i det ene hjørne som 

sekundant, har endt i Mathiasens favør. Alle 
kampene har betydet noget specielt for Mathi-
asen, og han kan berette om hver enkelt ned til 
mindste detalje. En enkelt kamp står dog frem 
som en af de allersødeste sejre: 

”Det var med Lasse Johansen nede i Prag. 
Kampen var mod den ubesejrede Lubos Suda. 
Vi trænede uden sparring, da ingen af spar-
ringspartnerne mødte op. Jeg sparrede selv 25 
omgange med Lasse op til kampen. Jeg gjorde, 
hvad jeg kunne, men fi k nogen over snuden. Jeg 
fi k et blåt øje, øm næse og hvad ved jeg, men 
han var fuldt tilfreds og fi k en masse ud af det. 
Vi tog derned, og vidste begge, at risikoen for at 
tabe var til stede. Vi vidste godt, at det ikke var 
meningen, at vi skulle vinde. Han var et stort 
navn dernede, og han har siden kampen mod 
Lasse vundet alle sine kampe. Det har Lasse 
gjort før det der. Han har slået folk, som siden 
hen kun har vundet. Da vi står til nationalmelo-
dien, kun mig, Lasse, manager Henrik Risum 
og 2000 højlydte tjekkere, begynder Lasse at 
hoppe og danse omkring for at holde sig varm. 
”Jeg kan mærke det! Vi gør det i dag”, sagde 

TV2’s program ”Lige På og Sport” (LPS) har 
to gange fulgt Brian Mathiasen og hans projekt 
med den kenyanske bokseklub Transfi x Boxing 
Club of Mombasa. Den første gang fulgte de 
ham i Kenya, hvor han blev modtaget som en 
reel boksehelt, og den anden gang var, da to af 
de kenyanske boksere og deres træner var på 
besøg i Danmark. Her fortæller boksetræneren 
selv om projektet.

”This t-shirt for training? Are you crazy? This jeg at sende nyt udstyr derned, hvis jeg kunne 

kørte puder og andre ting, men det var altid 
Ivor, jeg spurgte om, hvad vi skulle lave. Jeg 
ville ikke blande mig for meget i hans arbejde 
med Allan. Men op til denne kamp lod Ivor 
mig nærmest overtage mere eller mindre hele 
træningen. Jeg fandt på en masse nye øvelser, og 
vi løb rigtig meget, da jeg vidste, vi skulle træne 
hans ben meget til den kamp. Allan kunne rigtig 
godt lide træningen, og vi havde det rigtig hyg-
geligt sammen. Efter kampen (Vester vandt på 
knockout i 12. omgang. red.), der set i bakspejlet 
er en af hans karrieres fl otteste sejre, stod jeg 
ovre i det neutrale hjørne og nød synet af Al-
lan, hans familie og Ivor, der alle fejrede hans 
fl otte sejr. Det var ren happiness. Så kom Allan 
i sejrsrusen til at tænke på mig, gik over til 
mig, lagde sig på knæ foran mig og begyndte at 
græde. Det var det, der gjorde, at det skulle være 
mig fremover. Jeg trænede i øvrigt under Ivor 
de Lima, da jeg selv boksede i 90`erne, og var 
det ikke for ham, så havde jeg ikke bokset der. 
Hvad der så skete bagefter, var præget af politik, 
men i hvert fald overtog jeg jobbet efter Ivor 
de Lima og blev cheftræner for Allan, Christian 
Bladt, siden hen Anita Christensen og Evans 
Ashira. Det var min blåstempling af mig som 
træner, og udviklingen har så været kolossal 
for mig som boksernes læremester gennem de 
sidste ti år. Jeg kan dog godt huske, at jeg stod 
foran spejlet samme aften, som jeg havde sagt 
ja til stillingen som træner for Anders Vesters 
boksere. Jeg kiggede på mig selv og tænkte, 
om jeg nu kunne løfte opgaven, for jeg havde 
jo ingen lang baggrund fra amatørboksning 

at falde tilbage på som alle de andre trænere. 
Kigger man på mine resultater i dag, så mener 
jeg, de taler for sig selv. Men nej, jeg har aldrig 
ført en bokser frem til sin første amatørkamp 
eller til et amatørmesterskab for den sags skyld. 
Jeg har dog trænet et par amatørboksere op til 
danmarksmesterskabet. En af dem var Farmann 
Abdulla, som blev dansk mester i Esbjerg i 2006. 
Mange trænere kan stolte fortælle om, hvor 
mange danske mestre de har skabt, men jeg har 
ikke skabt en skid indenfor amatør rækkerne. 
Jeg tog springet direkte til de professionelle. 
De boksere, jeg træner og har trænet, når de 
starter hos mig, er allerede gode amatørboksere, 
eller nogle har endda bokset fl ere professionelle 
kampe. Så er det op til mig at forvalte deres 
amatørpotentiale og udvikle dem til gode pro-
fessionelle boksere.” 

De mange roller
Mathiasen er en af de trænere herhjemme, 
der virkelig har forstået og arbejder ud fra 
konceptet om, at ”styles make fi ghts.” Der-
for bokser hans boksere vidt forskelligt og 
minder ikke rigtig om hinanden i deres stile. 
Få boksetrænere, om nogen, formår så hurtigt 
og grundigt som Mathiasen, at få erfarne 
amatørboksere til at udvikle sig, så de bokser, 
som professionelle boksere skal bokse. Alle 
Mathiasens boksere har på rekordtid formået 
at skifte til den mere effektive, rytmiske og 
økonomiske måde at bokse på. I det profes-
sionelle game handler det ikke om at prikke 
enkeltstød ind, men om at være effektiv, undgå 

at blive ramt og have kræfter til at gå op til 
12 runder:

”Jeg vil sige at grundlæggende er 80 % af det, 
mine boksere lærer, helt ens. Men det er klart, 
at lange ranglede boksere som Lasse Johansen 
og Fawaz Nasir ikke skal træne på samme måde 
som en lille kompakt fyr som for eksempel 
Reda Zam Zam. Sådan en som Lasse er jo ikke 
noget gudbenådet talent som bokser. Han har 
sine styrker andre steder, som udholdenhed, 
og så er han effektiv på en anden måde. Han 
har ikke det medfødte talent, men han har en 
vilje, som andre kunne lære meget af. Ahmed 
Kaddour er jo født til at bokse. Rækkevidde, 
højde, hurtighed, styrke og talent. Han har 
alt. Det ligger i ham, men det skal jo udvikles. 
Og det gjorde han også, indtil han tog hoppet 
til USA. Jeg synes, det var helt i orden, at han 
tog derover, men han allierede sig selv med de 
forkerte folk. Der var for meget ”bling bling, 
gold chains and diamond rings.” Alle bokserne 
har talent på hver deres måde. De har alle deres 
svagheder og styrker på forskellige områder, 
hvor andre måske har det helt omvendt. Tal-
entet betyder meget, men du kommer ingen 
steder uden vilje. Hvis man siger at Ahmed 
Kaddour har 100 % af, hvad der er muligt at 
have i talent, så vil jeg sige, man kan nå rigtig, 
rigtig langt, hvis man kun har måske 50 % af 
hans talent, så længe man er villig til at træne. 
Så jeg arbejder på at udvikle hver enkelt boksers 
talent til det maksimale. De øvelser, jeg kører, 
er ikke alle almindelige øvelser. Det er øvelser, 
jeg har fundet på selv. Jeg har lavet mine egne 

"DE SIDDER DER I RINGHJØRNET OG SNØVLER, UDEN AT MAN KAN 
FORSTÅ DEM"
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blive slået ud, men han virkede ikke fokuseret 
til opgaven. Det var det værste tidspunkt over-
hovedet muligt. Reda var en eneste kamp fra en 
VM-kamp, alle repræsentanterne fra de store 
bokseforbund sad ringside, og kampen blev set 
af alle, der er noget i boksning. Det var ikke lige 
det smarteste tidspunkt at vælge at smide sig 
ned. Et par måneder efter kampen holdt vi en 
del møder, 
og Reda ville 
gerne tilbage 
ti l  mig og 
træne. Han 
fortalte mig, 
at han havde lavet en kæmpe fejl ved at forlade 
mig, og at det var hans livs største fejltagelse. 
Det var lidt svært for mig at se os træne sam-
men igen, da jeg havde trænet Reda i præcis 
fi re år, og samarbejdet havde ikke bare været 
perfekt, men også sportsligt havde det været 
utroligt frugtbart. Reda var på de fi re år gået 
fra at være et stort talent til at være en verden-
sklasse bokser, som var rangeret som nummer 
5 hos WBA og nummer 3 hos WBO, så jeg 
forstod ikke handlingen bag trænerskiftet. Alle 
laver fejl i livet, og Reda er ingen undtagelse. 
Nu træner Reda Zam Zam igen hos mig, og 
det er dejligt at have ham tilbage. Han er sgu´ 
en dejlig dreng. Vi må håbe, at hans arbejds-
giver Team Palle snart kan tilbyde Reda kampe 
igen, så han kan få sin karriere på ret køl igen. 
Jeg vil i hvert tilfælde gøre mit bedste for, at 
han kommer tilbage med et brag. Reda er en 
verdensklasse bokser, og han fortjener stadig 
at blive taget alvorligt.” 

Samarbejdet 
Selvom boksning er en individuel idræt, er alle 
boksere en del af et team. Samarbejdet mellem 
de forskellige elementer i teamet er essentielt 
for, at bokserne kan opnå deres mål:

”Der er tre, der skal køre det løb sammen: 
bokseren, træneren og manager/promoter. Hvis 
ikke det fungerer, er det en kæp i hjulet. Sporten 
er så hård i forvejen, så det er ikke sjovt, hvis 
tingene ikke fungerer. Lige så meget jubel og 
glæde, vi har ved sejrene, lige så meget nedtur 
har jeg, når bokserne taber. Ikke personligt, 
men sammen med bokserne. For vi går meget 
gennem. Især i de her tider, hvor der er mangel 
på TV i professionel boksning. Det er svært for 
en bokser at komme til træning fi re-fem gange 
om ugen kun for at holde sig i gang, hvis de 
ikke ved, hvornår de skal i kamp igen. Redas 
karriere skal gå videre. Jeg forstår fi nt, at når 
Team Palle ikke har TV på, så er det svært at ar-
rangere stævner. Men det kan Reda ikke rigtig 
bruge til noget. Han får hverken smør på bordet 
eller bliver verdensmester af det. Så nu må vi 
se, om Reda skal til at bokse i udlandet i stedet 
for i Danmark. Det er også fi nt nok at bokse på 
udebane, hvis det er under ordentlige forhold, 
men det er ikke sjovt som kanonføde. Der er 
ikke mange managere, der inviterer Reda, for 
de ved godt, at han er god. Men nu gælder det 
bare for Reda om at komme tilbage i ringen 
igen. Det gælder om at fi nde de rigtige kampe 
til bokserne, uanset hvor de er i karrieren. Det 
er det fi ne ved boksning. Man kan lave de der 

scoops en gang i mellem, og alt andet lige så er 
Mogens Palle en mesterstrateg til at føre sine 
boksere frem så de kommer op ad ranglisten. 
Han giver dem de rigtige kampe på de rigtige 
tidspunkter. Mogens Palle er nok en af verdens 
bedste matchmakere til at lave det der. Er der 
nogen, der kan få folk frem og i stilling til en 
titelkamp, så er det Mogens. Det bliver svært 

uden TV indkomst, og det er næsten umuligt 
på udebane, for der er det jo ikke meningen, 
at man skal vinde, men nogle gange går det 
jo ikke altid som præsten prædiker. Jeg kan da 
godt huske de gode dage, hvor jeg havde tre 
arbejdsgivere. Der var et par boksere for Anders 
Vester, et par boksere for Steffen Tangstad og 
Gert Bo Jakobsen i MSE, og et par for Team 
Palle. Der var mere aktivitet den gang. Nu 
træner jeg Kim Poulsen og Fawaz Nasir, som 
bokser i udlandet under deres manager Henrik 
Risum, Lasse Johansen, som er freelance, og 
Reda Zam Zam, som er i stald hos Team Palle. 
Nu er Robert Larsen kommet i gang og har fået 
en kontrakt på fi re stævner med DK4, og det er 
jo dejligt, at der sker lidt i den professionelle 
boksning i Danmark. Jeg håber også, at Henrik 
Risum kommer mere på banen i Danmark, da 
han er en dygtig og ambitiøs manager. Så ville 
Kim og Fawaz også have mulighed for at blive 
eksponeret her på dansk grund.” 

Mathiasen har arbejdet sammen med mange 
dygtige boksere og heriblandt mange boksere 
med anden etnisk baggrund end dansk. Den 
store århusianer mener, at der generelt set er 
en klar forskel på deres tilgang til sporten end 
etniske danskere:

”Jo, man kan godt sige, at der generelt er en 
forskel på at træne danskere med anden etnisk 
baggrund end dansk og boksere med dansk bag-
grund. De kommer hertil uden så meget andet 
end deres familie. De ved godt, at hvis de skal 
have succes, så skal de arbejde. Men det bliver 
nok ikke som bankdirektør eller som chef i et 
stort fi rma, vel? Skal de have status, så er det 
jo ikke ved at arbejde nede i Føtex eller på et 
lager. Har de talent for det og er stærke til det, 
bliver de lagt mærke til. Skal Reda for eksempel 
have succes, skal det være gennem boksning, og 
det er han klar over. Alle har jo brug for suc-
cesoplevelser. Men sådan en som for eksempel 
Allan Vester, der er 100 % dansk, investerer 
ikke lige så meget i det. Indstillingen til det er 
anderledes. Allan træner også, som han skal, 
men hvis man ser på intensiteten… Hvis han 
taber, bliver han ligeså slukøret og ærgerlig, 
men for ham går verden ikke i stå. Hvis han 
nu ikke skulle blive verdensmester i boksning, 
så skal han nok fi nde noget andet, han er god 
til. Han har andre muligheder. Reda har ikke de 
muligheder. Det er generelt for indvandrere og 
anden-generations indvandrere. Han kan godt 
tjene penge på andre arbejder, men skal han 
have succes og tjene godt, så er det gennem 

boksningen. Reda er kørt fuldstændig ned efter 
sit knockout-nederlag. Selv nu, 11 måneder 
efter kampen, er han stadigvæk ikke kommet 
sig over det, og det kommer han heller ikke, 
før han har været i ringen igen. Men Allan er 
altid klar igen til næste kamp. Han tager det 
ikke så tungt. Han har andre muligheder for 
succesoplevelser. På den måde er der en klar 

forskel.”

Mathiasen 
t r æ n e r 
l i g e  n u 
Zam Zam, 

Poulsen, Nasir og Johansen, samt han altid 
hjælper med at træne og sekundere de to norske 
Team Stonehand talenter, Nikita Dubunin og 
Andreas Evensen. Selvom dansk professionel 
boksning er nede for tælling lige nu, er der 
håb forude med de nye danske promotorer 
og et eventuelt samarbejde med udenlandske 
promotorer. Han red med på dansk boksnings 
store popularitetsbølge ved årtusindskiftet og 
er klar til at hoppe på en ny bølge for at tage 
sine boksere hele vejen til toppen, skulle den 
chance byde sig. Mathiasen arbejder ufortrø-
dent videre med at udvikle sine boksere og sig 
selv som træner:

”Jeg har ingen bestemte mål med fremtiden. 
Boksning er en livsstil for mig. Jeg elsker det, 
jeg laver, og jeg vil bare være den bedste træner 
for mine boksere. Jeg kan jo ikke sidde her og 
sige, at jeg er den bedste træner. Ja, jeg må have 
nogle svagheder, men jeg har ikke taget mig 
selv i dem. De er ikke kommet frem endnu. 
Kommer de, må jeg se på dem, og forbedre den 
svaghed.”

Netop den indstilling har gjort Mathiasen til en 
af Danmarks bedste boksetrænere. Han analy-
serer, tænker konstruktivt og forbedrer svag-
hederne samtidig med, at 
han arbejder på styrkerne, 
uanset om det handler om 
bokserne eller ham selv 
som træner. Derfor vil 
man også kunne se ham 
sekundere boksere ved 
stævner herhjemme og på 
udebane i de forskellige 
europæiske boksehaller 
i mange, mange år.

"JEG PLEJER AT SIGE, AT JEG HAR EN FJERNBETJENING 
TIL MINE BOKSERE"

FAKTA: BRIAN MATHIASEN 
Alder: 42 år
Bosted: Århus
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Bedste resultater: Jysk mester i 1995 som 
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Brian Mathiasen er en af landets bedste bokse-trænere.

han så til mig med en yderst selvsikker stemme. 
Jeg plejer at sige, at jeg har en fjernbetjening 
til mine boksere. Jeg råber bare i stedet for at 
trykke på knapperne. Jeg siger, hvad de skal 
gøre, og så gør de det. Har man en bokser, der 
ikke gør, hvad man siger, så er det det værste, 
der kan ske. Men når de gør de ting, man har 
trænet på, lytter efter og tingene lykkes, så er 
det jo det hele værd. Lasse vandt første omgang 
sikkert, så jeg sagde til ham: ”Sådan gør du det. 
Du vinder den her kamp uden problemer, hvis 
du hører efter, hvad jeg siger. Han er primitiv, 
men slår hårdt. Så det er et spørgsmål, om du 
vil vinde den her titel og have den med hjem? 
For så skal du gøre, som jeg siger gennem hele 
kampen. Så det spørger jeg dig om lige nu: Vil 
du have den titel med hjem?” ”Ja, det vil jeg,” 
svarede Lasse med det samme, og så kørte vi 
den hjem. Han vandt 10 ud af de 12 omgange 
dernede. Den sejr var specielt sød. Optakten 
uden sparring, hvor det kun var os to, og 
titelkampen på udebane mod den ubesejrede 
store hjemmebanefavorit. Den oplevelse var 
speciel, fordi jeg ikke bare trænede ham, men 
også var sparringspartner og havde stillet min 
næse til rådighed, og så går vi ned og er 1-10 
underdog. Det var jo ikke held eller et lucky 
punch. Han gav ham seriøse stryg gennem 
hele kampen.” 

Mathiasen har prøvet sin del af op- og nedture 
med sine boksere. Lige nu er det en spændende 
up-and-coming profi l, der har en ekstra stjerne 
i hans bog, mens skyggen fra Reda Zam Zams 
meget kostbare, uheldige og uprofessionelle 
fejltagelse stadigvæk hviler over Mathiasens 
boksegym:

”Mit hjerte er hos alle min boksere, men det 
sidste halvandet år, er den, jeg har haft mest i 
træningslokalet, Kim ”Golden Boy” Poulsen. 
Ham er jeg utrolig glad for. Kim har udtalt i 
et program til TV2 Syd, at det er en drøm for 
ham at blive trænet af mig. Som lille dreng 
så han mig på TV, hvor jeg trænede mange af 

de boksere, han så op til, og i programmet 
udtalte han, at det var en drøm, der gik i 
opfyldelse, da han fi k mig som træner. Ja, 
det er da dejligt at få lidt payback for det 
arbejde, man laver med bokserne og få lidt af 
alt det, man lægger i det af følelser, engage-
ment og tid, tilbage, så det er jo et voldsomt 
skulderklap. En, som pludselig gerne ville 
træne hos en anden, var Reda Zam Zam 
(tre uger før Reda Zam Zam skulle bokse 
opvarmningskampen til Mikkel Kesslers 
dobbelte titelforsvar mod Librado Andrade 
i Parken i marts 2007, sendte han Mathia-
sen en SMS, hvor der stod, at han opsagde 
samarbejdet med ham. Zam Zam ville 

tilbage til sin gamle amatørtræner, Jan Thiele-
mann. Zam Zam virkede mentalt uforberedt og 
blev slået ud i første omgang af den på papiret 
overkommelige, men hårdtslående venezu-
elanske bokser, Carlos Donquiz. red.). Jeg ville 
gerne græde, fordi det var jo ”min dreng”, der 
lå der på gulvet og rodede rundt med karrieren i 
ruiner, men på den anden side havde jeg jo intet 
med det at gøre. Reda havde jo selv valgt, at jeg 
ikke var en del af hans karriere mere. Alle kan 
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