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Lihaug stepper inn for Smaadal
Simen Smaadal (24) var egentlig klar for Nordic Fight Night-stevnet
15.februar, men har blitt skadet og må trekke seg fra stevnet. Til tross for at
Tim-Robin Lihaug (21) var i ringen for bare to uker siden stepper han inn for
Smaadal og møter kroatiske Marko Benzon (29).
Marko Benzon er en tidligere verdensmester i kickboksing som har byttet
beite. Han har en statistikk på 7 seire og 5 tap i proffboksing.
Spår ny knock out
Viasat Sports boksekommentator, Ole-Petter Westereng, har fulgt Lihaug tett

de siste årene og tror på en ny seier for Sotra-gutten:
- Jeg spår en ny knockout fra Lihaug. Det at han stepper inn på så kort varsel
for Smaadal, viser bare hvor sulten han er, sier Westereng.
Eventyrlig avslutning
Forrige Nordic Fight Night endte eventyrlig for Lihaug. Han slo knock out på
sin frem til nå ubeseirede motstander, Alexander Runde (27), halvveis i tredje
omgang. Etter at Lihaug sendte Runde to turer i kanvasen, stoppet dommeren
kampen.
Sendetid Nordic Fight Night: Lørdag 15. februar kl 18.30 på Viasat Sport og
Viaplay
Statistikk:
Tim-Robin Lihaug: 6 seire, 1 tap
Marko Benzon: 7 seire, 5 tap
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