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Boksing er tilbake på TV – se World
Boxing Super Series på Viasport + og
Viaplay
Fra lørdag 9. september kan norske boksefans glede seg over at boksing er
tilbake på TV. World Boxing Super Series sendes på den nye kanalen Viasport
+ og Viaplay.
Hovedkampen fra hvert boksestevne i World Boxing Super Series vil sendes
direkte på Viasport +. Øvrige kamper sendes etterpå i opptak.
Tidligere i år ble det kjent at MTG skaper en helt ny, årlig bokseturnering,

World Boxing Super Series, sammen med kjente bokseaktører. 16 av verdens
beste boksere i cruiservekt og super mellomvekt deltar i turneringen gjennom
14 boksestevner fra september til mai der de én etter én slås ut etter
elimineringsmetoden.
Boksestevnene avholdes på kjente arenaer over hele verden. Førstkommende
lørdag går startskuddet for turneringen i Berlin i Tyskland, der WBO
cruiservekt-mester Oleksanr Usyk skal kjempe mot Marco Huck. Kampen
sendes på Viasport + kl. 22.45 og kommenteres av bokseekspert Thomas
Hansvoll.
Uken etter, 16. september, kan norske boksefans også glede seg til å se
svenske Erik Skoglund i ringen når han møter Callum Smith i Echo Arenaen i
Liverpool. Skoglunds kamp sendes eksklusivt på PPV på Viaplay.
Sju tittelbelter og 50 millioner dollar, inkludert det gjeve Muhammad Ali
Trophy-trofeet, er det fighterne sloss om i den første sesongen av World
Boxing Super Series.
Vegard Klubbenes Drogseth, administrerende direktør i Viasat, er fornøyd
med at boksing er tilbake på TV:
- Vi er glade for at boksing er tilbake på TV, for vi vet at mange av våre seere
er interessert i kampsport. Sportstilbudet på våre nye Viasport-kanaler har nå
blitt enda sterkere.
World Boxing Super Series eies av selskapet Comosa AG, som MTG er deleier
av sammen med det sveitsiske mediekonsernet Highlight Event &
Entertainment AG, og det ledende boksepromotørselskapet SPAG Sauerland
Promotion AG.

Viasat Broadcasting er en del av Modern Times Group (MTG). MTG (Modern Times
Group MTG AB (publ.)) er et digitalt og internasjonalt ledende
underholdningskonsern. Vi former fremtiden for underholdning ved å gi
forbrukere innhold der de selv ønsker det. Våre merkevarer strekker seg fra TV og
radio, til neste generasjons underholdningsopplevelser i eSport, digitale
videonettverk og online gaming. MTG har sitt opphav i Sverige, og våre aksjer er
notert på Nasdaq Stockholm ('MTGA' og 'MTGB'). Besøk www.mtg.com for mer

informasjon. Viasat Broadcasting driver fri-tv- og betal-tv-kanaler som er
tilgjengelige på Viasats egne satellitt-tv-plattformer og tredjepartsnettverk, og
selskapet distribuerer også tv-innhold via internett.
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