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Leder april 2017 
Tekst: Flemming Nissen 
 

Efter 10 år på posten som formand 

for Danmarks Bokse-Union, har 

Benny Jørgensen nu valgt at trække 

stikket og lade nye og forhåbentligt 

yngre kræfter tage over. 
 

Efter en mangeårig karriere som 

klubformand og træner i BK Kelly 

og landsholdssekundant for DaBU, 

blev Benny første gang valgt som 

formand for DaBU på et ekstraordi-

nært repræsentantskabsmøde i okto-

ber 2007, efter at DaBUs daværende 

formand Svend Aage Jørgensen 

havde valgt at trække sig på grund af 

uoverensstemmelser i bestyrelsen. 
 

Det har været en turbulent tid Benny har været igennem som DaBU 

formand. Ved hans tiltræden havde AIBA netop valgt Ching-Ku Wu 

fra Taiwan som ny præsident, hvilket de følgende år medførte mange 

ændringer, omstruktureringer og moderniseringer, der ikke alle var 

lige velkomne.   
 

En af de meget markante ændringer var beslutningen om, at fjerne 

hjælmen hos herre eliteboksere. En beslutning der i Danmark var i 

modstrid med justitsministeriets og sundhedsstyrelsens cirkulærer. 
 

En lang kamp imod justitsministeriet og sundhedsstyrelsen har fore-

gået, hvor Benny hele vejen har været godt støttet af DIF, og resulta-

tet kender vi alle sammen, med scanning af bokserne, der er en beko-

stelig affære for klubberne, og helt sikkert også har kostet en del 

medlemmer. 
 

Kampen er endnu ikke færdig, men nu må andre så tage over, og det 

bliver da spændende at se hvem der melder sig på banen som ny 

DaBU formand. Der er jo ikke ligefrem tradition for, at der er kamp-

valg om posten. Men vi hører jo ofte mange meninger om, hvordan 

DaBU skal ledes, så mon ikke nogen af de mange ”meningsdannere” 

melder sig på banen.  
 

I hvert fald en stor tak til Benny for et stort og utrætteligt stykke 

arbejde for DaBU. 
 

Men det er ikke kun DaBUs formand der ønsker at træde tilbage. 

Også DaBUs næstformand Hans E. Boesen ønsker ikke genvalg ved 

repræsentantskabsmødet den 3.september.  
 

Hans blev valgt til DaBU næstformand ved det ekstraordinære repræ-

sentantskabsmøde i 2007, men havde allerede da haft sæde i DaBUs 

bestyrelse siden 2004, ligesom han i mange år har været medlem af 

DaBUs instruktionsudvalg 
 

Hans har været en stor og utrættelig arbejdskraft for DaBU. Altid 

parat til at påtage sig en opgave, og der findes vel ikke den turnering 

eller mesterskab i Danmark, hvor Hans ikke har siddet foran compu-

teren. Samtidig rykker han ud til stævner når der er bud efter ham, 

hvis ikke han da er optaget af et trænerkursus. 
 

Så også en rigtig stor tak til Hans for det store arbejde han har udført 

for DaBU. 
 

Med både Benny Jørgensens og Hans Boesens afgang fra DaBUs 

bestyrelse, mister vi et par markante ledere og store arbejdskræfter. 
 

Nu kan jeg tænke mig, at jungletrommerne går i gang for at få nogle 

til at melde sig på banen. Jeg er sikker på, at der findes mange gode 

emner blandt klubfolket, men hvem vil påtage sig opgaverne. 
 

Der er fortsat mange opgaver der skal løses, såsom scannings pro-

blemerne, medlemstilgang og fastholdelse af medlemmer, internatio-

nale opgaver, hvor det fortsat er nødvendigt at markere sig. – Ja der 

er mange, men sandelig også spændende opgaver der venter, så det 

bliver et meget interessant DaBU repræsentantskabsmøde den 

3.september. 
 

Med venlig hilsen 

Flemming Nissen 

-o-o-o-o-o- 
 

  

  

 DaBU information 

 

Info til samtlige klubber 
 

Det er efterhånden 10 år siden 

jeg stillede op som formand for 

DaBU.  
 

I forbindelse med dette valg, 

skrev jeg et indlæg i vores da-

værende blad, hvor jeg ikke 

lagde skjul på, at dette ikke var 

en ønske ”stilling” for mig 

personligt. I samme indlæg roste 

jeg nogle unge dygtige ledere 

fra SABU, disse ledere er der 

stadig, om end ikke helt så unge, 

men til trods for dette, stadig 

dygtige.  
 

I mit indlæg lagde jeg vægt på, at disse ledere forhåbentlig i en nær 

fremtid ville indgå i en fremtidig DaBU ledelse, med deres mange 

ideer og visioner for DaBUs fremtid. Denne nære fremtid må vel med 

al rimelighed siges at være nået for nuværende.  
 

Derfor vil jeg bede jer alle om at havde forståelse for, at jeg ønsker at 

nedlægge mit mandat på førstkommende repræsentantskabsmøde den 

2. september 2017.  
 

Tak til alle de klubber/personer der har været loyale siden 2007, uden 

jeres støtte havde denne periode sikkert ikke haft en varighed af 10 

år. 
 

Venlig hilsen 

Benny Jørgensen 

Formand 

Danmarks Bokse-Union 

-o-o-o-o-o- 

Info til samtlige klubber 
Som i tidligere er blevet 

oplyst, ønsker DaBUs for-

mand Benny Jørgensen at 

nedlægge sit mandat, ved 

førstkommende repræsen-

tantskabsmøde den 3. sep-

tember 2017. 
 

Da jeg er på valg denne 

gang, og har nået en alder, 

hvor det for DaBU vil være 

en god ide at få yngre kræf-

ter ind, vil jeg hermed in-

formere om, at jeg ikke 

ønsker at genopstille til en 

ny periode. 
 

 
Flemming Nissen 

 
Benny Jørgensen 

 

 
Hans E. Boesen 
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Jeg syntes selv, at jeg har haft mange spændende år med dansk boks-

ning på lederplan, og det skal i alle have en stor tak for. 
 

Venlig hilsen 

Hans E. Boesen 

Næstformand 

Danmarks Bokse-Union 
 

-o-o-o-o-o- 
 

En af boksesporten store ledere har forladt os. 
 

Torben Ibsen, Bispebjerg BK, som jeg 

har kendt siden begyndelsen af 60'erne, 

hvor jeg begyndte at bokse, er død. 
 

Torben var en markant leder under den 

tidligere Københavns Amatør Bokse-

Union og stod for mange stævner i Fol-

kets Hus, Jagtvej 69, hvor jeg selv bok-

sede ved nogle af dem. Torben var Kø-

benhavns Mester i 1960 i sværvægt og 

var en glimrende bokser, der boksede 

flere landskampe. 
 

Jeg husker Torben som et altid dejligt varmt menneske, samt en rigtig 

god kammerat. Mine tanker går til familien og i særdeleshed hans 

kone Bente. 
 

R.I.P. Torben .... og tak for vores livslange venskab. 
 

Poul Gaardbo 
 

-o-o-o-o-o- 
 

 

     

 
Nordiske mesterskaber 2017 
Nordiske Mesterskaber 2017 for kvinde og herre elite og kvinde og 

herre U19, blev afviklet 1. & 2. april i Gilleleje Hallen, med deltagere 

fra Finland, Island, Norge Sverige og Danmark. 
 

Gilleleje BK havde sat alle sejl til, og havde lavet et super flot arran-

gement. 
 

I alt 86 boksere deltog fordelt på herre elite med 28 i 8 vægtklasser, 

kvinde elite 23 i 8 vægtklasser, herre U19 28 i 7 vægtklasser og 

kvinde U19 7 i 3 vægtklasser. 
 

Antalsmæssigt må det siges at være i overkanten med 86 boksere, når 

der skal afvikles så mange kampe, for når man endelig har deltagere 

fra elle de 5 nordiske lande samlet, skal der også gerne være tid til 

det sociale liv efter stævnerne, og det var der desværre ikke. 
 

Finaleresultaterne: 

Herre Elite:    

56 kg. Ahmad El.Ahmad/DA Andre Bennetsen/DA 4-1 

60 kg. Frederik L.Jensen/DA Emil Harryson/SV 5-0 

64 kg. Hadi Srour/NO Yohannes Berhane/SV 3-2 

69 kg. Adolpe Sylva/SV Jamshid Nazari/SV 4-0 

75 kg. Noor Yacko/SV Emil Kot/DA 5-0 

81 kg. Alex Bromhale/SV Sean Larsen/DA 4-1 

91 kg. Amintas Dluckys/NO Kevin Uche/DA Rsci 

+91 kg. Kem Ljungquist/DA Nermin Hajdarpasic/SV 5-0 

Kvinde Elite:    

48 kg. Lise Sandebjerg/SV Safu Lehtonen/FI 3-2 

51 kg. Katrin Noren/SV Sarina Frederiksen/DA 5-0 

54 kg. Marjut Lausti/FI Bettina Dahl/DA 3-2 

57 kg. Helena Envall/SV Emilie Jespersen/DA 5-0 

60 kg. Mira Petkomem/FI Agnes Alexiusson/SV 5-0 

64 kg. Yvonne Rasmussen/DA Lina Skoghaen/SV 5-0 

69 kg. Ditte Frostholm/DA Lene Bertelsen/DA 4-1 

75 kg. Sabrina Holmström/SV Márgret Svavarsdottir/IS 5-0 

Herre U19:    

52 kg. Masi Juvanen/FI Fehran Negash/NO 5-0 

56 kg. Aleksi Sahlberg/FI Sander Johansen/NO WO 

60 kg. Asserme Nouali/FI Ali Al Tamimi/DA 5-0 

64 kg. Oliver Meng/DA Roberto Bengtsson/SV 4-1 

69 kg. Ismail Kurt/SV Don Emini/NO 3-2 

75 kg. Minaugas Gedmina/NO Oliver Flodin/NO WO 

91 kg. Krenar Aliu/FI Morten Givskov/DA 5-0 

Kvinde U19:    

48 kg. Julie Madsen/DA Maria Jidah/SV 4-0 

54 kg. Freja Hansen/DA Evelina Hanna/SV 3-2 

60 kg. Patricia Martinsen/NO Itza P. Reyez/SV 3-2 

Pokaler    

Bedste bokser Herre Elite: Hadi Srour/NO 

Bedste bokser Kvinde Elite Yvonne B. Rasmussen/DA 

Bedste bokser Herre U19 Oliver Meng/DA 

Bedste bokser kvinde U19 Patricia Martinsen/NO 

Bedste nation Danmark 
 

 
Danmarks hold ved Nordiske mesterskaber 

 

-o-o-o-o-o- 

 

 

Internationalt nyt 

Ny formand for Sveriges Bokse.Forbund 
På Sveriges Bokse-Forbunds 

årsmøde den 26. marts, valgte 

den siddende formand Tommy 

Lindström at træde tilbage.  
 

Der var tre kandidater opstillet til 

posten, og valgt blev Simon Vis 

Jamegar. 
 

Simon er 43 år, markedsøkonom 

og har siden 2005 været leder og 

træner i BK Dalen, Stokholm. 
 

Han er tidligere kampbokser og 

været både svensk junior og 

ungdomsmester og også været på 

det svenske landshold 

-o-o-o-o-o- 

 

 
Simon Vis Jamegar 

 
 
 

 

https://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/grafik-og-logoer/de-nordiske-flag-samt-grafisk-vejledning/finsk-flag
https://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/grafik-og-logoer/de-nordiske-flag-samt-grafisk-vejledning/islandsk-flag
https://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/grafik-og-logoer/de-nordiske-flag-samt-grafisk-vejledning/dansk-flag
https://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/grafik-og-logoer/de-nordiske-flag-samt-grafisk-vejledning/norsk-flag
https://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/grafik-og-logoer/de-nordiske-flag-samt-grafisk-vejledning/svensk-flag
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Ny formand i Ungarn 
Efter 21 år på posten som formand 

for Ungarns Bokse Forbund, valgte 

Sandor Csötönyi i starten af april at 

træde tilbage. 
 

Han afløstes på posten som formand 

af den tidligere verdensmester som 

både amatør og professionel i let-

sværvægt Zsolt Erdei. 
 

Zsolt Erdei er 42 år, og nåede som 

amatør at bokse 212 kampe med kun 

20 nederlag. Og som professionel 

blev det til 34 kampe med 1 neder-

lag. 

Som amatør var han verdensmester i 1997 og europamester i 1998 og 

2000 og som professionel var han verdensmester under WBO fra 

2004 til 2010. 

-o-o-o-o-o- 

Europæisk møde i Vejle 
Af Flemming Nissen 

 
De fleste af mødedeltagerne foran Vejle Center Hotel 

 

Nedenfor en kort rapport fra det første møde for EUBCs Nationale 

forbund i Nord-, Vest-, Syd- og Centraleuropa. 
 

Rapporten er udarbejdet af Generalsekretæren i Tysklands Bokse-

Forbund Michael Müller, og vil senere komme i en mere detaljeret 

form. 
 

”Mødet var afholdt i erkendelse af, at mange Østeuropæiske nationer 

ikke kan begå sig på det normale mødesprog, engelsk, hvilket be-

sværliggør møderne med tolkning og manglende mulighed for drøf-

telser. Et tilsvarende møde vil blive afholdt i Bulgarien for Østeuropa 

i oktober måned.  
 

Mødet havde deltagelse af ledere fra Danmark, England, Finland, 

Grækenland, Holland, Norge, Polen, Schweitz, Skotland, Spanien, 

Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig,   
 

Danmarks Bokse-Union var arrangør af mødet, og var repræsenteret 

ved EUBC EC-medlem Flemming Nissen og DaBUs næstformand 

Hans Erik Boesen  
 

Mødet blev afholdt på Vejle Center Hotel i Vejle (Danmark), fra 7. til 

9. april 2017. 
 

På vegne af alle deltagerne vil vi gerne benytte lejligheden til at 

takke Danmarks Bokse-Union for deres fremragende værtskab og 

organisation af mødet. 
 

Med i alt 15 deltagende nationale forbund, kunne man konstatere en 

stærk interesse, og på grund af den effektive møde dagsorden var vi i 

stand til at drøfte en række vigtige spørgsmål og til at komme med 

værdifulde og mulige løsningsforslag.  
 

Ved mødets start bad EUBC Vise-præsident og AIBA EC medlem 

Jürgen Kyas, som også var initiativtager til mødet, alle om at komme 

med en kort vurdering af eget forbunds situation og status, samt at 

komme med konstruktive forslag til drøftelse  
 

I det følgende er angivet nogle af de vigtigste spørgsmål, som blev 

bragt på bordet af alle 15 nationale forbund, og vi kommer med en 

kort sammenfatning af de mange kommentarer. 
 

1. National finansiering 

På grund af det lave antal VM og OL kvote pladser til Europa, er de 

fleste ”små” nationer ikke i stand til at opnå de nationale krav til 

placering der stilles fra ministeriel side, hvorfor de bliver beskåret i 

de økonomiske tilskud. 
 

2. EUBC og AIBA kalender 

Den manglende stabilitet i fastlæggelse af datoer for de forskellige 

EM og VM, samt de mange ændringer bevirker, at en effektiv plan-

lægning, både sportsligt og finansielt, for de nationale forbund er 

virkelig svær. 

Derfor må AIBA og EUBC arbejde hen imod at sikre et væsentligt 

højere niveau og overholde de udgivne mesterskabs terminer. 
 

3. EUBC og AIBAs Valgsystem   

Vedtægterne og reglerne i AIBA og EUBC blev analyseret, og valg-

proceduren blev gennemgået for deltagerne, bl.a. med reglerne for 

valg af EUBC præsident. 
 

4. Kommunikation 

Der var to store blokke, hvor deltagerne viste meget stor interesse. 

Først kommunikationen de nationale forbund imellem, samt hvad der 

er mere vigtigt, en god og hurtig kommunikation mellem nationale 

forbund og EUBC og AIBA, noget der til tider halter meget. 
 

5. Samarbejde omkring World Series of Boxing og andre regionale 

arrangementer  

I denne del diskuterede vi muligheder for fælles World Series of 

Boxing Teams, samt konceptet for det regionale samarbejde i forhold 

til regionale turneringer i nabolandene 
 

6. Aktuelle virkninger af AIBA beslutninger fra mødet  i Montreux 

den 22 december 2016 

Deltagerne blev informeretom de nye muligheder for samarbejde 

mellem de nationale forbund og professionelle promotorer i deres 

lande. 

Det har vist sig, at strukturerne i de enkelte nationale forbund er 

meget forskellige. Det blev dog generelt erkendt, at en konsekvent 

støtte fra AIBA og EUBC ville være nyttigt og meget værdsat.” 
 

Som afslutning på mødet, gav generalsekretær i Tysklands Bokse-

Forbund Michael Müller en kort orientering om VM herre Elite 2017, 

der skal afvikles 25.august til 3. september i Hamburg- 

-o-o-o-o-o- 

 

Landskamp 

Danmark - Irland 
 

I samarbejde med Pandrup BK afholder DaBU landskamp mod Ir-

land lørdag den 29. april på Blokhus torv. Der er gratis adgang til 

arrangementet 
 

Det danske hold består af: 

Herre Elite   

60 kg. Frederik Lundgaard Jensen Pandrup BK 

64 kg. Islam Zajpulev Herning ABK 

69 kg. Tor Nordahl CIK 

81 kg. Sean Larsen Varde AK 

+91 kg. Kem Ljungquist Herlev Boxing 

Kvinde Elite   

57 kg. Bettina Dahl Champs Camp 

64 kg. Yvonne Bæk Rasmussen A Olympia 

Herre U19   

64 kg. Oliver Møllenberg Gilleleje BK 

Herre U17   

+80 kg. Mathias Hansen Felsted BK 
 

Landskampen vil blive garneret med 4 lokale kampe 

-o-o-o-o-o- 

 
Zsolt Erdei 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Flag_of_Denmark.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Flag_of_Ireland.svg
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Ostsee Pokal. iTyskland 
Ved Ostsee Pokalturneringen i Stral-

sund, Tyskland, deltog DaBU med de 

2 U15 boksere. Elias Idrissi, Herlev 

Boxing i 38,5 kg. og Victor Hoveling, 

Hornslet BK i 44,5 kg. 
 

Victor var første mand i ringen, hvor 

han mødte Daniel Zhirnov fra Tysk-

land. 
 

Det blev en meget lige kamp, men 

desværre med Zhirnov den lille tak 

bedre, så sejr til tyskeren, men en 

rigtig god indsats af Victor.  
 

Lodtrækningen havde gjort, at Elias 

gik direkte i semifinalen. Her mødte han i sin første kamp Aleks 

Pitrowski, Polen som han besejrede på Rsc. i første omgang. 
 

I finalen, der blev bokset på Elias fødselsdag, mødte han Jan Erik 

Schönrock fra Tyskland som blev besejret 5-0. En rigtig flot indsats 

af Elias, der efterfølgende blev kåret til turneringens bedste bokser. 

 
DaBUs to deltagere i Ostsee Pokal i Stralsund. 

Victor Hoveling og Elias Idrissi 

-o-o-o-o-o- 

Danske  
mesterskaber 2017  

Elite, U19, U17 og U15  
 

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 2017.02.10 

 

Interesserede klubber bedes snarest rette hen-
vendelse til DaBUs kontor. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende arrangemen-
tet kan stiles til DaBUs næstformand Hans E. 

Boesen. Tlf. 4082 8175 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 8175 eller  
hansboesen@dabu.dk 

 
 

-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 

 

 

HUSK 
JABUs repræsentantskabsmøde 

Torsdag den 18. maj kl. 18:00 

I CERES Park & Arena, Aarhus 

-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 

 

-o-o-o-o-o- 
 

Aktivitetskalender 2017 
 

 

 

Elite herrer 

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

 
 

mailto:hansboesen@dabu.dk
mailto:hansboesen@dabu.dk
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29.04 LK. Danmark - Irland Blokhus 

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

22.08.03.09. VM Hamburg, Tyskland 

U19  

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

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   

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

29.04 Landsk. Danmark - 

Irland 

Blokhus 

14.-24.11 EM elite Sofia Bulgarien 

Maj  EM U17 og U19 Meddeles senere 

Nationale turneringer 

September Haslev Box Cup Haslev 

Oktober Hillerød Box Cup Hillerød 

03-05.11 Hancock Box Cup Skive 

December Vestjysk Box Cup Holstebro 

Januar 17 Viking Box Cup Solsidehallen Nr. Sundby 

Marts 17 Hvidovre Box Cup Hvidovre 

DaBU arrangementer   

03.09 DaBU rep.møde Tilgår senere 

JABU arrangementer 

18.05 JABU Rep.møde CERES Park Arena 18.00 

JABU diplomstævner 

29.04 A Olympia Adamsgade 7 Odense 

12.00 

JABU breddestævner 

   

SABU arrangementer 

29.04. Farum BK Farum Kulturhus 

August  SABU rep.møde Margreteskol.  Gundsø-

magle 

SABU breddestævner 

   
 

 
 

                 

 

                   
Side 54 – BK Galten 

Palle Kaiser.: Klubskifte til Aarhus AK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

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 

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 
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