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NYHEDSBREV 
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             Nr. 2 

Februar 2017 

 

 
Leder februar 2017 
Tekst: DaBUs formand Benny Jørgensen 
 

Det er en kold tid, og 

desværre er det ikke 

kun udenfor. Dansk 

boksning virker des-

værre også til at være 

gået kold. For at an-

skueliggøre det, har jeg 

været inde og trække 

nogle tal ud af vores 

database. Tallene er 

baseret på statistik fra 

sæson 2013 kontra 

sæson 2016, hvor man 

kan se hvor stor ned-

gangen har været: 

 Antal klubber: -2 klubber 

 Antal startbøger: -310 startbøger 

 Afholdte stævner: -20 stævner 

 Klubber der har afholdt stævner: -23 klubber 

 Boksede kampe i Danmark: -506 kampe 

 Boksede kampe i udlandet: +55 kampe 

Som de fleste nok vil give mig ret i, ser det ikke for godt ud. ”Ind-

rømmet”, vi skal ikke se bort fra, at vores påtvungne scanninger har 

kostet på nogle parametre, men helt ærligt, - med 655 godkendte 

startbøger, mener jeg det kan gøres bedre. 
 

Breddestævnerne (nye boksere kan prøve sig selv af i vante omgivel-

ser), som jeg stadig syntes er et godt tiltag, og som jeg mener, vi skal 

fortsætte med, er efter min mening hen ad vejen kørt helt af sporet, 

og er blevet til maraton stævner med et hav af breddekampe, kampe 

som efter min mening, helt naturligt kunne være afviklet som norma-

le kampe til almindelige stævner. 
 

Hvorfor tager klubberne i højere grad ikke dette koncept til sig? Meld 

datoen på stævnet ud i god tid – lad klubberne tilmelde deres boksere 

– sæt nogle ansvarsfulde trænere/matchmakere til at matche kampe-

ne, og tag så til disse stævner uden kørepenge. Lav samkørsel og lad 

os for pokker få afviklet nogle stævner til gavn for os alle. Til trænere 

og matchmakere må jeg indrømme, at nederlag kan forekomme, men 

tro mig, et nederlag lærer man også af. Det er mit indtryk, at mange 

trænere kun ser sejre som en god matchning. Dette mener jeg er 

forkert. 
 

At stævner kun kan afvikles med røg og damp samt flotte nummerpi-

ger, er efter min mening skudt helt over målet. Små lokale stævner 

eventuelt i samarbejde med andre klubber har stadig deres gang på 

jorden, og er mindst lige så vigtige. 
 

At ovenstående ikke er nogen nem opgave, er jeg helt klar over. Det 

er forbundet med hårdt arbejde for os alle, men lad os nu se på mu-

lighederne, frem for at give alle andre skylden for at tallene desværre 

ser ud som de gør. 
 

Som sædvanen tro, vil jeg gerne her tilkendegive, at vi i bestyrelsen 

ikke har de vise sten for at løse problemerne, så gode ideer, løs-

ningsmuligheder, nytænkning vil vi være glade for at modtage fra jer 

der har fingeren på pulsen. 
 

Vedrørende vores problemer med scanninger kan jeg oplyse, at det 

endelig er lykkedes DIF/DaBU efter ”indrømmet” lang – lang tid, 

endelig at få problematikken vedrørende scanninger bragt op på 

ministerniveau. Efter at jeg har følt, at vi i årevis er blevet trukket 

rundt i manegen på embedsmands niveau, skulle det så gerne afsted-

komme en løsning i løbet af foråret. 

 

Da alt i denne leder ikke skal være negativt, vil jeg gerne slutte denne 

leder med at oplyse, at jeg den 9. februar har indgået aftale med 

Danmarks Radio (DR) om live streaming af Nordiske Mesterskaber 

2017. Med i denne aftale er DIFs medieudvalg, som har stået for en 

stor del af det økonomiske, og derfor har gjort aftalen mulig. Aftalen 

indebærer streaming med kommentator, samt promovering af mester-

skaberne på samtlige ad DRs platforme (tekst TV, TVavis, DR DK 

m.v.) op til afviklingen. Streaming vil også være muligt i Finland, 

Island, Norge og Sverige. Så snart jeg modtager link til DR stre-

aming, vil jeg sætte det i nyhedsbrevet, på DaBUs hjemmeside, 

DaBUs FB samt sende det til alle DaBUs klubber. Jeg vil hermed 

opfordre til at dele det ud til alle medlemmer og alle I kender, så vi 

den vej rundt kan få så mange seere som muligt. Hvis det bliver en 

succes, er jeg overbevist om, at vi fremadrettet kan indgå nogle fine 

aftaler med Danmarks Radio, til stor gavn for dansk boksning. 
 

Med venlig hilsen 

Benny Jørgensen 

-o-o-o-o-o- 
 

  

  

 DaBU information 

 

 

-o-o-o-o-o- 
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Danske  
mesterskaber 2017  

Elite, U19, U17 og U15 M/K 
 

DaBU søger en klub, der i samarbejde med 
DaBU vil være vært for DM 2017. 

 

Mesterskaberne skal afvikles  
fra fredag den 17. til søndag  

den 19. november 2017 
 

Interesserede klubber bedes snarest rette 
henvendelse til DaBUs kontor. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende arrange-
mentet kan stiles til DaBUs næstformand 

Hans E. Boesen. Tlf. 4082 8174 eller  
hansboesen@dabu.dk 

 

Nationale  
Begyndermesterskaber  

2018 

DaBU søger en klub, der i samarbejde med 
DaBU vil være vært for  

Nationale begyndermesterskaber 2018. 
 

Mesterskaberne skal afvikles  
i april 2018 

 

Interesserede klubber bedes snarest rette 
henvendelse til DaBUs kontor. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende arrange-
mentet kan stiles til DaBUs næstformand 

Hans E. Boesen. Tlf. 4082 8174 eller  
hansboesen@dabu.dk 

 

-o-o-o-o-o- 

 

 

Landskamp 

Danmark - Holland 
 

 

 

Lørdag den 11. februar mødtes Danmark og Holland i en landskamp i 

Felstedhallen.  
 

På grund af en del afbud, stillede Danmark ikke i stærkeste opstilling, 

og da Holland ikke kunne stille modstandere til Frederik Lundgaard 

Jensen i 60 kg. og til Felsted BKs egen U17 bokser Mathias N. Han-

sen i +80 kg. måtte der hentes forstærkning fra Kroatien til de to 

danske boksere. Mathias N. Hansens modstander var ikke mindre end 

U17 europamesteren Josip Biletic. 
 

Det blev til et maraton stævne i den stemningsfyldte tætpakkede hal, 

da der udover landskampen var indlagt hele 7 lokale kampe.  
 

Resultater af landskampen blev: 

64 kg. Islam Zajpulajev DEN (Herning ABK) V. 5-0 

 Alto Koster, NED 
 

 

81 kg. Amer Rasinlic, DEN (Vitus Horsens)  

 Artjom Kasparian, NED 
 

V 5-0 

64 kg. Yvonne B. Rasmussen, DEN (Olympia) V 5-0 

 Larissa Bosman, NED 
 

 

56 kg. Ahmad El-Ahmad, DEN (Korsør)  

 Romano Marengo, NED V 4-1 
 

56 kg. Sune Jørgensen, DEN (Aabenraa BK V 3-2 

 Simon Pormes, NED 
 

 

69 kg. Tor Nordahl, DEN (CIK)  

 Delano James, NED V 5-0 
 

60 kg. Frederik L. Jensen, DEN (Pandrup BK) V 5-0 

 Marko Krizanovic, CRO 
 

 

91 kg. Chris Weber Andenser, DEN (Vitus Odder)  

 Roy Korving, NED V Opg. 2. 
 

75 kg. Emil Kot, DEN (Korsør) V 4-1 

 Vladislav Jaskuls, NED 
 

 

+80 kg. Mathias N. Hansen, DEN (Felsted BK)  

 Josip Biletic, CRO V 5-0 
 

+91 kg. Emil Pedersen, DEN (BK Tårnet 74)  

 Stanley Koemans, NED V 5-0 

-o-o-o-o-o- 

Jysk Amatør Bokse-Union 

 

JABUs forretningsudvalg 

 Formand: Jens Peter Zacho 

 Næstformand: Birger Petersen 

 Kasserer: Finn Kristensen 

 FU medlem: Inge-Birthe Vennevold 

 FU medlem: Finn Brühl 

 

 
Felsted BKs lokalee U17 bokser Mathias N. Hansen måtte efter et brag af en 

kamp se sig besejret af den Kroatiske U17 Europamester Josip Biletic. 
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Jyske mesterskaber 2017 
 

JM 2017 blev afviklet i Ceres Park & Arena, Aarhus i weekenden 27. 

og 28. januar. 
 

Tilmeldingen var acceptabel, men desværre indløb der ”som sædvan-

ligt” en række mere eller mindre seriøse afbud op til mesterskaberne. 

Men trods de mange afbud fik man alligevel set en række rigtig gode 

kampe. 
 

Jyske mestre 2017: 

U15   

44,5 kg. Viktor Hoveling Hornslet BK 

62 kg. 
 

Joseph Fahn BK Skt.Jørgen 

U17   

46 kg. Abdallah Abou Arab Vollssmose Boxing 

60 kg. Sebastian Terteryan BK Vitus Horsens 

66 kg. 
 

Jacob Bank BK Wedala 

U19   

60 kg. Ali Aziz Al Tamini Vollsmose Boxing 

64 kg. Victor Ramon Champs Camp 

69 kg. Magnus Birk Overgaard BK Limfjord 

81 kg. 
 

Mustafa Khasanov IK Semper 

Elite   

56 kg. Frederik Hede Jensen Champs Camp 

60 kg. Danny Jensen BK Nordsalling 

64 kg. Frederik Lundgaard Jensen Pandrup BK 

69 kg. Sune Krogh AK Jyden 

75 kg. Adam Bashanov BK Vitus Horsens 

81 kg. Sean S. Larsen Varde AK 

91 kg. 
 

Chris Weber Andersen BK Vitus Odder 

Pokaler:   

Bedste tekniker, lette vægtkl.: Danny Jensen, BK Nordsalling 

Bedste tekniker, tunge vægtkl.: Sune Krogh, AK Jyden 

Mesterskabernes bedste bokser: Sean Larsen, Varde AK 

Bedste U19 bokser: Magnus Birk Overgaard, BK 

Limfjord 

Bedste klub: Champs Camp 

  

 
Fra v. Mesterskabernes bedste bokser Sean Larsen, Varde AK.  Tekniker 

tunge vægtklasser Sune Krogh, AK Jyden. Tekniker lette vægtklasser Danny 

Jensen, BK Nordsalling. Bedste U19 bokser Magnus Birk Overgaard, BK 

Limfjord. Mesterskabernes bedste klub, Champs Camp, Aarhus. JABUs 
formand Jens Peter Zacho.  

-o-o-o-o-o- 

Tror vi skal vende det hele på hovedet!!  
Vi i klubberne SKAL være bedre til at lære vores boksere om neder-

lag. Boksning handler i bund og grund ikke om de sejre man får eller 

ikke får, som det gjorde for 1000 år siden. Det gælder ikke længere 

liv eller død.  
 

I vores moderne samfund kan boksesporten bruges som et værktøj til 

at håndtere skuffelser, glæder, og op og nedture. Disse værktøjer kan 

bokserne tage med ud i ”det virkelige liv”, hvor livet giver knubs og 

skrammer. 
 

Vi skal ikke være bange for at vores boksere taber. Nogle gange er 

det mere farligt at vinde, fordi man af trænere, kammerater og be-

kendte, får at vide, at man er den næste Muhammed Ali, Kessler osv. 
 

Det duer ikke, at vi ikke kan tåle at tabe. At det er alle andres skyld! 

Hvis du ikke vinder, så har du ikke været overbevisende nok!  Det er 

hverken modstanderen, dommerne eller kamplederen der er skyld i 

det. Måske vi skal blive bedre til at kigge ind ad. Havde jeg den 

forkerte taktik? Har jeg ikke løbetrænet nok? Var modstanderen bare 

bedre. Men fordi jeg så gerne vil være mester, kan det være svært at 

skuffe mig selv og dem der troede på mig, så er det nemmere at 

skyde skylden på alle andre. 
 

Og når der skal være en vinder i en kamp, så kan det kun blive rødt 

eller blåt hjørne. Det behøver man ikke være raketforsker for at 

kunne regne ud. 
 

Nu kan jeg godt komme til at fremstå som en gammel selvfed bokse-

træner. Men fakta for mit eget vedkommende er, at jeg selv har prø-

vet at vinde hvor jeg tænkte ”Pyh, der var jeg heldig”, men også stået 

og tænkt ”den er hjemme”, for så at se modstanderens hånd blive rakt 

i vejret. Men i sidste ende er jeg ret sikker på, at det i sidste ende går 

sådan lige O P! 
 

Vi har i denne sæson haft nogle afgørelser, der er gået til modstande-

ren, hvor jeg tænkte, ”den er vores”, eller ”den er helt lige”.   
 

Nogle mener man ikke kan vinde i Horsens. Nogle mener man ikke 

kan vinde i Jylland, og andre at man ikke kan vinde på Sjælland osv. 

Alt er objektivt. Men fakta er, at hvis man er godt forberedt, så er 

chancerne for succes større end hvis man ikke er godt forberedt. 
 

Det kan lade sig gøre. Jeg har selv skudt efter dommere, trænere og 

modstandere i min tid som aktiv bokser, men havde heldigvis en 

træner der IKKE var bange for at fortælle mig en sandhed eller to. 
 

Måske er det der vi skal hen kære boksevenner! Vi skal kunne hånd-

tere frustrationer, skuffelser og sejre som de kommer. Selvfølgelig 

kæmper alle deres chancer. Ingen har lyst til at tabe i bokseringen. Er 

sejre eller nederlag ligegyldige, så er min mening, at man skal stop-

pe.  
 

Og et nederlag skulle gerne vise dig, noget af det du så skal arbejde 

på at blive bedre til, så din motivation bliver endnu bedre næste gang. 
 

Så til jer der føler jer snydt. Yd de 20 % mere der skal til i en revan-

chekamp, som enhver mester vil give en udfordrer. Så er det jo op til 

udfordreren at komme og bokse. Uanset tid og sted. Så vis det var en 

fejl. Vis du vil det mere! Det er i sidste ende op til de 2 i ringen, der 

bestemmer hvem der skal vinde! 

Boksning er en gentlemans sport. Husk det! 
 

Hilsen  

A.P Jensen. 

Tidligere bokser i Ulfborg Vemb ABK & Struer AB 

Nuværende træner i BK Vitus Horsens. 
-o-o-o-o-o- 

Sjællands Amatør Bokse-Union 
 

SABUs bestyrelse 

 Forrmand: Bo Bøgeskov 

 Kasserer: Michael Jensen 

 Sekretær: Anna Peters 

 Best.medlem: Søren Rommelhoff 

 Best.medlem: Claus Bedemannn 
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-o-o-o-o-o- 

Nationale  

begyndermesterskaber  

2017 

 

DaBU afholder Nationale 

begyndermesterskaber 

den  

22. & 23. april. 
 

Mesterskaberne afholdes 

i samarbejde med BK 

Tårnet 74 i Vordingborg 

 

-o-o-o-o-o- 

Bjørn Skovgaard død. Han blev 75 år. 
Det er med stor 

sorg, at jeg i dag 

modtog beskeden 

om, at min gode ven 

Bjørn Skovgaard 

døde den 10. febru-

ar. 
 

Bjørn var et fanta-

stisk fint, forstående 

og på alle området 

ordentligt menne-

ske, som man altid 

kunne regne med. 
 

Bjørn begyndte sin 

bokse karriere i 

Vigerslev IK, sam-

me klub som jeg 

selv boksede i. 
 

Han blev Køben-

havnsk junior me-

ster tilbage i 1957. 
 

Bjørn boksede mange store kampe – både nationalt som internatio-

nalt - og mødte da også selveste Tom Bogs – en kamp der blev et 

drama uden lige. Toms far Poul sagde altid, at den kamp var den 

hårdeste Tom havde bokset i sin karriere. 
 

Omkring 1964 skiftede Bjørn klub til Valby IK, og her blev han 

Københavns mester i 1965 og 66. 
 

I 1975 gjorde Bjørn comeback og var igen tilbage i Vigerslev IK, 

hvor han igen blev Københavns mester. Samme år blev nr. 2 ved 

DM, hvor har i finalen tabte til Keld Christensen, Lindholm BK. 

Tak for dit venskab Bjørn. 
 

Poul Gaardbo 

-o-o-o-o-o- 

Hvidovre Box Cup 
2017 

Hvidovre Bokse Klub 
24. 25 & 26 marts 2017 

Turneringen er åben for såvel  

kvinder som mænd 

Tilmelding senest 20. marts 2017 

-o-o-o-o-o- 

 
Deutscher Boxsport Verband er klar til af-

holdelse af Verdensmesterskaberne for herre Elite 

25.august til 3.september i Sporthalle Hamburg. 
 

Med den for danskerne korte afstand til Hamburg, er 

der her alle muligheder for at opleve verdens bedste 

boksere på nærmeste hold. 
 

For de danske boksere vil kvalifikation til VM ske 

ved EM i Kharkiv, Ukraine i juni. 
 

Aktivitetskalender 2017 
 

 

 

Elite herrer 

13.-22.03. EM U22 Braila Rumænien 

31.03 -02.04 Nordiske mestersk. Gilleleje Hallen 

22.-23.04. Nationale beg.mst.sk Vordingborg 

14.-25.06 EM (kval, til VM)  Kharkiv, Ukraine 

22.08.03.09. VM Hamburg, Tyskland 

U19  

31.03 -02.04 Nordiske mestersk. Gilleleje Hallen 

22.-23.04. Nationale beg.mst.sk Vordingborg 

 
 

 
Bjørn Skovgaard (th.) i kampen mod Tom Bogs. 
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U17  

22.-23.04. Nationale beg.mst.sk Vordingborg 

06.-17.09 EM Albena, Bulgarien 

U15 

22.-23.04. Nationale beg.mst.sk Vordingborg 

August EM Meddeles senere 

Kvinder   

31.03 -02.04 Nordiske mestersk. Gilleleje Hallen 

22.-23.04. Nationale beg.mst.sk Vordingborg 

14.-24.11 EM elite Sofia Bulgarien 

Maj  EM U17 og U19 Meddeles senere 

Nationale turneringer 

24-26.03 Hvidovre Box Cup Hvidovre 

DaBU arrangementer   

03.09 DaBU rep.møde Tilgår senere 

JABU arrangementer 

24.02. BK Wedala Spinderihallerne – 19.30  

03.03 Grindsted AK MAGION, Grindsted – 19.39 

03.03. Horsens AK Via University – 19.30 

11.03. Aabenraa BK Sønderjyllandshallen - 19.30 

17.03 Varde AK Lerpøthallen – 19.00 

18.03. IK Semper Stadionvej 5 Hadersl.–19.00 

18.03 Randers AC Dronningborghallen – 15.00 

25.03. Lemvig BK Lemvig Idr.center – 19.30 

25.03 BK Nordsalling Fuursundhallen 

Maj  JABU Rep.møde CERES Park Arena Aarhus 

JABU diplomstævner 

25.02 Kolding BK Brostræde 3, Kolding – 10.00 

11.03. Jyd./Sparta/Lindholm Solsidehallen Nr.Sundby 

JABU breddestævner 

04.02. Gram BK Stadionvej 15 Gram – 10.00 

SABU arrangementer 

25.02. BK Tårnet Vordingborghallen – 19.00 

11.03. C.I.K. Hellerup klub strandvejen 

203 Hellerup – 18.00 

29.04. Farum BK Farum Kulturhus 

August  SABU rep.møde Margreteskol.  Gundsømagle 

SABU breddestævner 
 

 

 

 

 
 

                 
 

Side 9 – Dommer- og kamplederudvalget 

Ny formand: Michael Jensen, Østergågade 25, 2. 4800 Ny-

købing F. Mob.: 4141 5888. E-mail: jehemi@jensen-mail.dk 
 

Side 32 – AK Nykøbing Mors 

Ny formand: Robert Senftleben, Bredmaj 41, 6230 Egern-

sund. Mob.: 2868 2471. E-mail; atletkn@gmail.com 
 

Side 61 – Pandrup BK 

Ny dommer: Tonny Winther, Jyttesvej 47, 9000 Aalborg 

Mob.: 2092 6763. E-mail: tonnywinther@hotmail.com 
 
  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

DANMARKS BOKSE-UNION 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

www.dabu.dk 

 

Kontortid: 

Mandag – onsdag kl. 11.00 – 12.00 

 4326 2321 -  dabu@dabu.dk  
 

Sekretariatsleder: 

Marianne Prosch Andersen  
 

BESTYRELSE 

Formand:  
Benny Jørgensen 

4056 9121  bennykelly@mail.dk  
 

Næstformand: 

Hans E. Boesen 

4082 8175  hansboesen@dabu.dk 
 

Kasserer: 

Tina Cordt Berndsen 

2683 1530  feldstedbokseklub@gmail.com  
 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Jens Peter Zacho  

 9774 0160  3066 1148  jp.zacho@post.tele.dk  
 

Bo Bøgeskov 

 2243 2280  skelle.boss@12move.dk 
 

DaBU Nyhedsbrev 

Er Danmarks Bokse-Unions officielle nyhedsbrev, og ud-

kommer 10 gange årligt. 
 

Ansvarshavende redaktør: 

Benny Jørgensen 

 4056 9121  bennykelly@mail.dk 
 

Redaktion: 

Flemming Nissen 

 2126 5234  flemming.nissen@privat.tele.dk  
 

Tryk: 

DaBUs kontor 
 

Udgivelsesdatoer for DaBUs Nyhedsbrev i 2017 

Nummer Uge Deadline for modtagelse af stof 

3. 11 10. marts 

4. 16 12. april 

5. 20 12. maj 

6. 24 9. juni 

7. 33 11. august 

8. 37 8. september 

9. 42 13. oktober 

10. 48 24. november 

Indlæg til Nyhedsbrevet modtages gerne og sendes til 

Flemming Nissen  flemming.nissen@privat.tele.dk 

 

 

 
 

 

mailto:bennykelly@mail.dk
mailto:hansboesen@dabu.dk
mailto:feldstedbokseklub@gmail.com
mailto:jp.zacho@post.tele.dk
mailto:skelle.boss@12move.dk
mailto:bennykelly@mail.dk
mailto:flemming.nissen@privat.tele.dk
mailto:flemming.nissen@privat.tele.dk

