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Kenneth Bergh får titelmatch på Superior
Challenge 23
Den norske MMA-utövaren Kenneth Bergh har länge betraktats som en av de
största talangerna och en av de hetaste namnen inom europeisk MMA. Nu får
han chansen att visa vad han går för när han ställs mot Ederson Macedo i
titelmatchen på Superior Challenge. Det meddelar Betsafe, huvudsponsor till
Superior Challenge.
- Superior Challenges Lätt tungviktstitel är vakant och Kenneth Bergh är en
av Europas främsta och hetaste namn i viktdivisionen, vilket gör honom till
en naturlig kandidat för titelmatch. Bellator-veteranen Ederson Macedo är en

farlig grappler och stilmässigt en otroligt intressant motståndare, säger
Babak Ashti, grundare av Superior Challenge.
De båda titelutmanarna går in i MMA-buren för att tävla om titelbältet på
Superior Challenge 23 den 25 september, och enligt Babak är det ett datum
som alla kampsportsfans bör addera till kalendern.
- Jag ser verkligen fram emot den här matchen som jag tror kan bli kvällens
match. Kenneth Bergh och Edrerson Macedo kommer att bjuda på
högkvalitativ MMA-underhållning som ingen borde missa, fortsätter Babak
Ashti.
Kenneth Bergh: ”Är inte orolig för att vara ringrostig”

Ett antal olyckliga incidenter har resulterat i att det har gått nästan ett och
ett halvt år sedan Bergh senast tävlade. Då vann han mot rutinerade David
Marcina på Superior Challenge 20 och avslutade matchen på bara 21
sekunder. Men även om det har gått lång tid utan en ordentlig match, tvekar
Bergh inte på sin matchform inför titelmatchen mot Macedo.

- Jag oroar mig inte för att vara ringrostig. Det är inte första gången i min
karriär som det gått lång tid mellan matcherna. Nu är jag bara otroligt redo
att fightas i det som är det närmaste jag kommer hemmaplan. Superior
Challenge är en fantastisk organisation och det faktum att jag nu får en
titelmatch är otroligt motiverande. Mitt enda fokus är nu att förbereda mig
optimalt och leverera när det gäller, säger Oslokämpen.
Kenneth Bergh är känd för att vara en fruktad fighter både stående och på
marken. Hittills i sin karriär har han två vinster via knockout och sex via
submission. Nu möter han en annan submission-specialist i Macedo, som har
åtta av tio vinster via submission.
Macedo är en erfaren fighter med svart bälte i brasiliansk Jiu-Jitsu.
- Jag tror att vi kommer bjuda tittarna på en underhållande match. Jag
fokuserar på att underhålla och leverera en fantastisk match. Målet med min
karriär är att ständigt utvecklas och bli bättre idrottsman och jag vill alltid
möta de bästa. Om jag kan säkra titelbältet i Superior Challenge är det en

stor ära och stor prestation för mig, avslutar Bergh.
Tuff brasilianare med UFC-legendarer som sparringpartners
Berghs motståndare, Ederson Cristian Macedo, är en 37-årig brasilianare som
har varit aktiv i MMA sedan 2011. Hittills i karriären har Macedo 10 vinster
och sex förluster, och sin förra match förlorade han mot Lee Chadwick i
världens näst största MMA-organisation, Bellator. Han är uppvuxen i Rio de
Janeiro, där han tränat med några av sportens största legender.
- Hemma i Brasilien har jag tränat med Anderson Silva och Ronaldo Jacare på
XGYM i Rio de Janeiro. Där har jag lärt mig av de absolut bästa i sporten och
det har gjort mig till en komplex och målmedveten fighter. Nu är jag redo att
gå in i MMA-buren för att göra en spektakulär match, säger Macedo, som
medger att han blev positivt överraskad när han fick höra att matchen med
Bergh blev en titelmatch;
- Det var en stor överraskning, men jag är väldigt glad för den här
möjligheten. För mig och min karriär är detta en enorm möjlighet och det gör
mig ännu mer motiverad att vinna matchen. Som fighter utvecklar och
förbättrar jag alltid mina strategier inför varje match. Inför den här matchen
känns det väldigt bra och jag har fokuserat mycket på att förbättra min
uthållighet och snabbhet. Jag är väl förberedd och kan inte vänta på att få gå
in i MMA-buren, säger brasilianaren, som vet att norrmannen är en tuff nöt
att knäcka.
- Kenneth Bergh är en toppklass-fighter som är duktig på submissions och
nedtagningar. Men jag är säker på att jag kommer att göra en bra match. Att
få möjlighet att gå för bältet är fantastiskt, och målet är att lägga till Superior
Challenges titelbälte i min samling, avslutar Ederson Macedo.
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