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DaBU-undersøgelse
Indledning

INDLEDNING
Denne rapport bygger på en undersøgelse blandt DaBU’s medlemsforeninger, og har til formål at tegne et billede af
medlemmer og aktiviteter i foreningerne. Herunder hvor stor en andel af medlemmerne der er kampboksere, og hvilke
aktiviteter foreningerne har, for de medlemmer der ikke er kampboksere. Der er i undersøgelsen desuden blevet
spurgt ind til, hvilke DaBU-tilbud foreningerne bruger nu, og ønsker fremadrettet.
Formændene er inviteret på baggrund af kontaktinformation fra Centralt Forenings Register (CFR) og DaBU’s egne
registre. Spørgeskemaet er blevet besvaret i perioden fra den 5. marts til den 5. april, i hvilket tidsrum én rykker blev
sendt ud.
I alt 116 formænd blev inviteret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse på baggrund af et foreningsudtræk over
bokseklubber i CFR. 73 formænd har gennemført undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 63 pct.
Kigger man på de officielle medlemstal (seneste opdatering er fra 2017), er der i alt 9955 boksemedlemmer
registreret i CFR. Det samlede medlemstal for de foreninger, der har besvaret denne undersøgelse repræsenterer
69991 medlemmer svarende til 70 pct. af medlemmerne i DaBU.2
Rapporten er delt op i to dele:
Del 1 indeholder en række kvantitative analyser, der beskriver bokseforeningerne blandt andet i forhold til
medlemstal, antal trænere, åbningstid og antal kampboksere
Del 2 indeholder formændenes besvarelser af en række åbne spørgsmål om deres syn på DaBU. For disse gælder det,
at formændenes kommentarer er blevet komprimeret, samt korrigeret for sprog- og slåfejl, men ellers fremstår
formændenes pointer og budskaber uredigeret.

1 Der er i CFR registreret i alt registreret 9.955 boksemedlemmer. De deltagende klubber i denne undersøgelse har i alt 6.999 medlemmer
og ifølge de medlemstal formændene har opgivet har de 6.689 medlemmer. Dette kan formentlig tilskrives, at medlemstal i CFR er fra 2017,
og formændene har opgivet medlemstal i foråret 2018. I det videre er de opgivne medlemstal, de tal, som formændene har opgivet i
forbindelse med denne undersøgelse.
2

Formænd der ikke har gennemført spørgeskemaet, repræsenterer foreninger der i gennemsnit har lidt færre medlemmer (67
medlemmer).

5

DaBU-undersøgelse
Del 1: klubberne i Dabu

DEL 1: KLUBBERNE I DABU
Den mindste klub der har besvaret undersøgelsen har 14 medlemmer, mens 8 af foreningerne i undersøgelsen angiver
at have over 200 medlemmer. Gennemsnitligt har de foreninger, der indgår i undersøgelsen 92 medlemmer.

Medlemstal i de deltagende foreninger
70%
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<100 medlemmer

100-199 medlemmer

200+ medlemmer

Som det fremgår af ovenstående figur, så er størstedelen af bokseforeningerne små eller mindre foreninger, med
under 100 medlemmer, herefter følger en gruppe af mellemstore foreninger med 100-199 medlemmer. Kun få (11 pct.)
af foreningerne har mere en 200 medlemmer. (Se bilag 2 for mere nuanceret overblik over foreningsstørrelser)

TRÆNERE
De deltagende foreninger har i gennemsnit 5 trænere, og det mest almindelige blandt de deltagende klubber er at
have mellem 1 og 9 trænere. I alt er der 442 trænere i de 73 deltagende klubber.

Antal trænere i klubberne
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Trænere

44 pct. af klubberne har mellem 1 og 4 trænere, 42 pct. af klubberne har 5-9 trænere og 14 pct. af klubberne har 10 eller
flere trænere i klubben.

TRÆNERE MED DABU-UDDANNELSE
Hver klub har i gennemsnit lidt over 2 trænere med DaBU uddannelse. Der er i alt 176 trænere med DaBU-uddannelse
i de 73 klubber, hvilket betyder, at lidt under halvdelene (40 pct.) af træneren i de 73 klubber, har en DaBU-uddannelse.

Antal DaBU-uddannede trænere i klubberne
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Det mest almindelige er at have mellem 1 og 4 DaBU-uddannede trænere i klubben. Det er dog værd at bemærke at 8
pct. af de deltagende klubber ikke har nogen træner med DaBU-uddannelse. Der er altså en stor gruppe af
autodidakte trænere, som ikke har nogen DaBU-uddannelse i klubberne. (Se bilag 3 for mere nuanceret overblik over
antallet af trænere i klubberne)
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KLUBBERNES ÅBNINGSTIDER
Hvis man fordeler klubbernes åbningstid ud over en uge, så har de i gennemsnit åbent under tre timer om dagen og
kun 27 pct. af klubberne har åbent mere en tre timer om dagen. To af de klubber skiller sig ud, da de har svaret, at de
har døgnåbent. Det mest almindelige i de deltagende klubber er dog at have åbent mellem 2,5 og 19 timer om ugen.

Åbningstid på en uge

Andel klubber

2,5-9 timer

38%

10-19 timer

31%

20-29 timer

15%

30-39 timer

7%

40-80 timer

7%

24t/døgnet

3%

Hvis man ser bort fra de to klubber, der har døgnåbent, har klubberne i gennemsnit åbent 17 timer om ugen, svarende
til 2,5 time om dagen.
Som det fremgår af ovenstående tabel, er det langt størstedelen af klubberne, der har åbent under 20 timer om ugen
(69 pct.). Der kan være mange gode forklaringer på, hvorfor klubberne står ubenyttede hen en stor del af ugen, og det
er derfor værd at undersøge nærmere om, der er uudnyttede potentialer for at udvide åbningstiderne og dermed give
de eksisterende medlemmer endnu bedre mulighed for at træne, eller øge tilgængeligheden for nye målgrupper.

TRÆNINGSTID MED TRÆNER
Gennemsnitligt har klubberne 11 timer om ugen, hvor en træner er med til træningen. Det vil sige, at der i gennemsnit
er trænerdækning i godt halvdelen af klubbernes åbningstid, mens den resterende del af træningstiderne er uden
trænere. Der er dog stor variation mellem klubberne her, hvor nogle har trænere på i hele deres åbningstid, har andre
det i under 10 pct. af deres åbningstid. Sættes dette i perspektiv til pointen fra forrige afsnit, så er det interessant at
undersøge yderligere, hvilke erfaringer klubberne har med ”åbne” træninger uden trænere, da dette kan være en
måde at udvide åbningstiderne på, uden at det kræver yderligere trænerresurser.

KOM OG TRÆN SELV
30 pct. af klubberne tilbyder ”kom og træn selv”. Det er både små og store klubber, der tilbyder ”kom og træn selv”. Af
de klubber, der har angivet de har et sådant tilbud, er det mest almindeligt at cirka 10-20 medlemmer gør brug af det,
mens enkelte klubber angiver at alle medlemmer gør brug af ”kom og træn selv”.
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De klubber, der har dette tilbud skiller sig ud fra de andre klubber på baggrund af deres åbningstid, eftersom de i
gennemsnit har åbent 6 timer om dagen. Klubberne er gennemsnitligt lidt større (114 medlemmer) i forhold til de
klubber, der ikke tilbyder ”kom og træn selv” (86 medlemmer).
Antallet af medlemmer pr. træner er ens for klubber både med og uden ”kom og træn selv” (20 medlemmer pr. træner
i gennemsnit). Der er altså i denne undersøgelse ikke noget belæg for at sige, at der er færre trænere i de klubber, der
har ”kom og træn selv”.
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TILBUD TIL MEDLEMMER, DER IKKE ER KAMPBOKSERE
I dette afsnit listes de aktiviteter formændene har oplyst, at deres klubber tilbyder de medlemmer, der ikke er
interesseret i at bokse kampe.
Alle 73 klubber i denne undersøgelse tilbyder aktiviteter til medlemmer, der ikke er interesseret i at bokse kampe. Det
tilbud der oftest nævnes er motionsboksning, hvor medlemmerne træner på samme måde som kampboksere, dog
uden kontakt. En del klubber har køns- og aldersopdelte hold, og specielle hold for familier. I nogle klubber tilbydes
konditions-, koordinations- og vægttræning (fitness).
Nedenfor er (forkortede) eksempler på, de aktiviteter klubberne har for medlemmer, der ikke er interesserede i
kampe:
•

Motionsboksning
o De laver stort set det samme som kampboksere, dog ingen sparring og kun lidt plet
o Rent teknisk på lavere niveau, og uden kontakt
o De bliver delt i 2 et hold for motionister og et hold for kampbokserne efter opvarmning
o Motionsboksning for damer / tøser
o Unge og voksenhold (gøre nogle unge klar til diplom, resten motionsboksetræning)
o +50 år motionshold (fysisk træning og socialt samvær) Samarbejde med Ældre Sagen
o Nogle få på kampholdet yder sparring til kampbokserne

•

Fitness (fitness-boksning) / andet
o Cirkeltræning, cardio og sandsæk.
o Power box / boksning- cross fit
o Træner crossdance
o Basecamp Fitness
o Cross training
o Zumba
o Cross'N Boxfit
o Brasilliensk Jiu jitsu
o Div. former for aerobic
o Vægtløftning, styrkeløft
o Funktionel træning

•

Oldboys

•

Juniorboksning
o Børnehold (målet er at gøre dem klar til diplomkampe)
o Børnehold, som på sigt skal kaste kampboksere af sig.

•

Andre samarbejder
o Samarbejde med specialskole for børne og unge (fysisk træning og personlig dannelse)
o Samarbejde med socialpsykiatrien voksne (fysisk træning og socialt samvær)
o Mixteam: Motionstræning for folk med forskellige komplikationer i form af KOL. diabetes, hjerte/kar,
Cancer osv.
o Boksetræning for andre idrætsgrene
o Boksetræning for skoleklasser
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o

Vores beliggenhed i et belastet område gør at vi har en social og opdragende profil i klubben hvor vi
tilbyder at drenge efter skoletid, fra ca. kl.15.30, kan komme og træne og dyrke lidt motion. (det
presser dog klubbens økonomi at der ikke er nok indtægter).

•

Get2sport
o De helt unge tilbydes at træne gratis på vores Get2sport hold 2 gange i ugen

•

Diplomkampe
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MEDLEMMER MED KAMPBOG, OG KAMPE
Klubberne har generelt flest drenge og mænd med kampbøger. Der er eksempelvis kun 30 piger under 18 år med
kampbøger i de 73 klubber, mens der i samme aldersgruppe hos drengene er 237 drenge med kampbøger.
I de samme 73 klubber har 21 kvinder (18-25år) og 169 mænd (18-25) kampbøger, mens 17 kvinder (25+) og 57 mænd
(25+) har kampbøger. Der er altså flest drenge (u18) efterfulgt at mænd (18-25) med kampbøger, og færrest piger og
kvinder.
Antal (pct. af
medlemstal)

Piger
U18

Kvinder
18-25

Kvinder
25+

Drenge
U18

Mænd
18-25

Mænd
25+

Total

Med
kampbog

30 (0,4%)

21 (0,3%)

17 (0,3%)

237 (3,5%)

169 (2,5%)

57 (0,8%)

531 (8%)

Kamp i 2017

46 (0,7%)

17 (0,3%)

18 (0,3%)

226 (3,4%)

133 (2,0%)

54 (0,8%)

494 (7%)

I marts 2018 var der i de 73 deltagende klubber i alt 531 boksere med kampbog, hvilket kun svarer til 8 pct. af det totale
medlemstal. Da de 73 deltagende klubber som nævnt indledningsvis repræsenterer 70 pct. af det samlede
medlemstal i DaBU, kan det antages, at det faktiske antal kampboksere er en smule højere, end det fremgår af tabellen
ovenfor. Hvis man fremskriver antallet af kampboksere med 30 pct., som svarer til den andel af medlemmer de ikkedeltagende foreninger udgør, får man total 6903 kampboksere.
Kvinder og piger med kampbog udgør kun 1 pct. af medlemmerne i bokseklubberne i denne undersøgelse, mens de
udgør over 35 pct. af medlemmerne ifølge bokseklubbernes CFR-indberetning for 2017. Der er derfor en tydelig
overvægt af mænd og drenge, blandt medlemmerne der har kampbøger.
Formændene har også oplyst hvor mange af deres medlemmer med kampbøger, der rent faktisk bokser kampe. Det
er langt størstedelen af dem der gør det, 494 svarende til 93 pct. af medlemmerne med kampbog og 7 pct. af det
samlede medlemstal for de 73 deltagende klubber, der har kæmpet en eller flere kampe i DaBU/JABU/SABU-regi i 2017.
Det kan på baggrund konkluderes at de aktive kampboksere kun udgør en lille del (7 pct.) af den totale
medlemsgruppe i bokseforeningerne. (Se bilag 1 for mere nuanceret overblik over fordelingen af kampboksere)

MEDLEMMER MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK
I undersøgelsen har formændene også svaret på, hvor mange medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk de
har i deres klubber, samt om de har særlige tilbud til dem.
93 pct. af de deltagende klubber har medlemmer af anden etnisk baggrund end dansk. I 29 pct. af de deltagende
foreninger, har mere end hvert fjerde medlem en anden etnisk baggrund end dansk. I alt har 18 pct. af medlemmerne
i de 73 deltagende klubber anden etnisk baggrund end dansk.
Antal (pct. af
medlemstal)
Antal

3

Piger
U18

Kvinder
18-25

Kvinder
25+

Drenge
U18

Mænd
18-25

Mænd
25+

Total

105
(2%)

81 (1%)

68 (1%)

483 (7%)

302 (5%)

175 (3%)

1214 (18%)

Dette stemmer godt overens med de 658 startbøger, som DaBU selv har registret for sæsonen 2017/2018. Sammenholdt med det samlede
medlemstal i DaBU på 9.955, betyder det at boksere med startbøger udgør 6,6 pct. af medlemmerne i DaBU.
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Det er især blandt medlemmerne under 25, at der er en stor andel med anden etnisk baggrund end dansk, og det er
lidt mere udtalt blandt drengen end hos pigerne.
De deltagende klubber har forskellige andele af medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. I 38 pct. af de
deltagende klubber er det mellem 0 og 10 pct. af medlemmerne, der har anden etnisk baggrund end dansk. 36 pct. har
mellem 11 og 25 pct. af medlemmerne, der har anden etnisk baggrund end dansk, og i 26 pct. af de deltagende klubber
har mere end hvert fjerde medlem en anden etnisk baggrund end dansk.
Den klub, der har størst andel af medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk, har 93 pct. medlemmer med
anden etnisk baggrund end dansk, mens der er 5 klubber der angiver, at de ikke har nogen medlemmer med anden
etnisk baggrund end dansk.
Klubber med medlemmer med anden etnisk baggrund end
dansk
Op til 10 pct. Medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk

38%

11 til 25 pct. Medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk

36%

26 til 50 pct. Medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk

15%

50 til 100 pct. Medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk

11%

Klubberne har mange forskellige tilbud til medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Det er især
Integrationsindsatser for børn og unge i nærområdet, som formændene nævner i denne undersøgelse. Nogle klubber
samarbejder med et nærliggende flygtningecenter, hvor f.eks. de medlemmer, der har været udsat for traumatiske
oplevelser får lidt ekstra opmærksomhed i form af ekstra støtte og samtaler.
Klubberne vurderer, at de skaber gode miljøer for generel integration ved blandt andet at fokusere på, at der er ens
regler for alle, uanset baggrund. Nogle formænd/klubber har en regel om, at der bliver kommunikeret udelukkende på
dansk i klubben. Flere formænd lægger vægt på, at målet er at alle føler sig på lige fod med hinanden. De giver også
eksempler på at de ryster klubbens medlemmer sammen ved at holde arrangementer for alle medlemmer, eller lave
lektiehjælp for børn i klubben. Nogle klubber har fokus på, at kvinder skal kunne træne på kvindehold og mor-barn
hold. (Se bilag 1 for mere nuanceret overblik over fordelingen af medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk)

HVEM HAR HJULPET MED ARBEJDET MED MEDLEMMERNE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND
END DANSK
Kommunerne nævnes oftest som samarbejdspartnere med hensyn til medlemmer med anden etnisk baggrund end
dansk. Nogle kommuner støtter klubberne økonomisk, eksempelvis med kontingenttilskud for udsatte børn. Nogle
kommuner har kontakt- eller støttepersoner tilknyttet familier, især flygtningefamilier og indsatsfamilier.
Andre steder sørger kommunerne for at indsatsfamilier og flygtningefamilier har specialskolemedarbejdere
med til opstarten i bokseklubben, så børnene kan få hjælp til at starte til boksning.
DIF støtter også nogle foreninger økonomisk, men det er ikke uddybet blandt respondenterne hvordan udover dem
der fremhæver DIF Get2sport, der er en indsats for foreninger i udsatte boligområder, og nogle klubformænd
nævner at DIF get2sport har hjulpet med medlemmer af anden etnisk baggrund end dansk.

13

DaBU-undersøgelse
Opsamling del 1

Andre der hjælper til er klubbernes trænere og bestyrelser, som yder en ekstra indsats, især i forhold til de børn
og voksne, som ikke taler meget dansk og har brug for en anden indsats fra trænere og klubmiljøet generelt, for at
falde til.

OPSAMLING DEL 1
•

Størstedelen af DaBU’s medlemsforeninger er bokseklubber med under 100 medlemmer

•

klubberne har i gennemsnit lidt over 2 trænere med DaBU-uddannelse, mens 60 pct. af trænerne i klubberne
har ikke nogen DaBU-uddannelse

•

69 pct. af klubberne har åbent under 20 timer om ugen, og klubberne har i gennemsnit træning med trænere
tilsted i 11 timer om ugen

•

30 pct. af klubberne tilbyder ”kom og træn selv”

•

660-690 medlemmer er aktive kampboksere, hvilket svare til ca. 7 pct. af DaBU’s samlede medlemstal

•

93 pct. af de deltagende klubber har medlemmer af anden etnisk baggrund end dansk. I 29 pct. har mere end
hvert fjerde medlem en anden etnisk baggrund end dansk. I alt har 18 pct. af medlemmerne i de deltagende
klubber anden etnisk baggrund end dansk.
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DEL 2: FORMÆNDENES HOLDNING TIL DABU
I de følgende afsnit er de ønsker, udfordringer og kommentarer formændene har givet udtryk for i undersøgelsen
listet op. Nogle kommentarer er blevet forkortet, og sproget korrigeret. Hvor flere formænd har haft sammenfaldende
tilkendegivelser, er den mest fyldestgørende angivet. Der kan derfor være flere formænd, som er enige om de
forskellige emner. Dette forsøges klargjort i det sidste afsnit, hvor det opsummeres hvilke emner, der er blevet nævnt
oftest.

TILBUD FRA DABU/JABU/SABU, SOM KLUBBERNE BRUGER
Formændene giver udtryk for at det primært er DaBU’s tilbud og set-up i relation til de 7-8 pct. kampboksere omkring
stævner og landshold, samt kurser og træneruddannelse, som deres klubber gør brug af.

•

Regionsmøder
o Samarbejde mellem nærliggende klubber
o Træningsaftener hos andre klubber

•

Samlinger
o Breddesamlinger
o Træningssamlinger
o Samling for landshold

•

Stævner
o Breddestævner, diplomstævner
o Deltagelse i og afholdelse af stævner
o Tilskud til stævner
o Mesterskaber

•

DaBU/JaBU/SaBU
o Landshold
o Foredrag
o Muligheden for at kunne ringe til f.eks. personer i udvalg

•

Kurser
o Trænere og trænerkurser
o Kurser generelt

•

Get2sport
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ØNSKER TIL TILBUD ELLER AKTIVITETER FRA DABU
Hvor listen med tilbud, som klubberne gør brug af hos DaBU er relativ begrænset, så er listen med ønsker og forslag
til fremtidige tilbud noget længere. Som det fremgår af de nedenstående lister, så efterspørger formændene flere
uddannelsestilbud, bedre koordinering, og har generelt et ønske om, at en fornyelse fra DaBU’s side, der kan skabe
udvikling og positive fortællinger i klubberne og omkring boksesporten.
•

Kurser og uddannelse
o Uddannelser, hvor der er en større grad af selvstudie (evt. med fælles testning) så det ikke kræver
at trænerne tager fri fra arbejde/bruger en hel weekend på uddannelse.
o Leder/bestyrelsesuddannelse
o Motionstræneruddannelse
o Kampbokseruddannelse og - træneruddannelse
o Uddannelse af nye dommer/kampledere
o Videreuddannelse med højere kvalitet
o Gratis uddannelseskurser til boksetrænere
o Speciel tilrettelagt træneruddannelse, med pædagogiske tilgange, til fx opstart af
ungdom/Juniorhold i klubberne. (6-10-årige)

•

Økonomi
o Billigere kurser
o Hjælp til at søge tilskud i fonde

•

Stævner
o Flere stævner og nye stævnetyper
o Mere hjælp ved stævnearrangement (bl.a. lettere tilgang til godkendelse af stævner (Brand, Politi))
o Der savnes redskab som fx det svenske http://boxingeventservice.com/?lang=eng , Hvor det en
nemt at få overblik hvilke turneringer der er, og hvor der er klubstævner. Hvor det er nemt at se hvilke
boksere der er tilmeldt og hvor man selv problemfrit kan tilmelde egne boksere.

•

Andet
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Talentudviklingsarbejde (også på tværs af klubberne)
Stærk Unionsstyring af den årlige stævnekalender
(DaBU) Står til rådighed for klubber hvis der opstår behov for det.
Mindre diktatorisk holdning fra formanden fra SABU
Fokus på motionister, samarbejde med kommunen, folkesundhed, samfundsansvar,
skolesamarbejde.
Mere Breddearbejde med åben tilgang for alle.
Måske mere information fra Dabu (ønske: At DaBU husker de små klubber)
Der ønskes et bedre årshjul i DaBU
At det gøres gældende at boksning er en helårssport, ikke kun fra august til marts/april.
Nytænkning omkring medlemsregistrering: Et program alle kunne skrive ind i, samt at man igennem
dette program kunne følge deltagelse i diverse træninger.

Kampboksere
o Ny form for registrering af kampboksere med kampantal vægt og alder, som kan indberettes af
klubberne.
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Forventninger til DaBU

•

Klubudvikling
o Hjælp til synliggørelse på skoler og andre institutioner hvad en bokseklub indeholder.

•

Konsulenter
o Konsulentbistand (flere medlemmer i nye klubber/klubber som er startet på en frisk)
o Konsulentbistand til udvikling af klubben
o Konsulentbistand til projektarbejde, fx til kombinationer med bokseklubben/miljøet og de kognitive
programmer såsom
▪ ART (Aggression Replacement Training)
▪ PAV (Projekt Andre Valg).
o Konsulentbistand/projekter til styrkelse af klubbens arbejde med medlemmer af anden etnisk
baggrund end dansk.

•

Træning
o (mere) fællestræning
o Træningssamling med medlemmer, som vil prøve og træne sig op til en boksekamp, men endnu ikke
er klar til kamp og ikke har fået startbog endnu. I dag er det kun for boksere med startbog.
o Lokale “ stævner “ i ikke-godkendte ringe.
o Samordning af sparringspartnere, det er relevant i nære klubber.
o Breddeboksning bør være områdebasseret, klub hjælper klub niveau.
o Der skal være udviklingstrupper, der er under Landshold/AIBA niveau.
o (Flere) træningssamlinger.

FORVENTNINGER TIL DABU
•

Kommunikation
o Mere og hurtigere kommunikation til klubberne i forhold til ændringer.
o Bedre information via DaBU’s hjemmeside. (Nævnt 19 gange)
o En base hvor klubber kan søge inspiration til sponsorsøgning -mm opdatering af hjemmeside hvor
vi klubber kan finde gældende regler og nyhedsinformation mm.
o Markedsføring af boksning, så der kan komme flere medlemmer.
o Være synligt. Både fysisk, men lige så meget på de sociale medier, websider mm. Fremstå mere i
offentligheden, pressen osv.
o Have nogle skabeloner til markedsføring af boksning
o Åbenhed
o Bedre og bedre opdatering af Facebooksiden (med kalender osv.).
o Landstrænerne bør komme på besøg i klubberne.
o Et mere elektronisk DaBU (stævneskemaer skal sendes med posten)
o Fortælle omverdenen omkring hvad sporten kan omkring personlig dannelse og fællesskab.
(Samfundet skriger efter vores værdier)
o Måske en årlig landsdækkende kampagne fra DaBU´s side med opbakning fra klubberne og
målrettet skoler og ungdomsuddannelser kunne være en mulighed.
o Gøre opmærksom på amatør boksning mere interessant i dk for den brede befolkning.
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•

Klubudvikling og -ændringer
o Hjælp til evt. sammenlægning af klubber. Måske én bestyrelse/forretningsudvalg til flere
klubber/afdelinger.
o Halvere/hjælpe med fusioneringer af alt for mange små klubber i landsbyerne.
o Fornyelse af arrangementer såsom mesterskaberne.

•

Økonomi
o Får gennemsigtighed for hvorfor et kontingent på 5.500,- årligt er nødvendigt
o For et kontingent på 5500 burde der være et fint set up. Tilsyneladende har mange klubber
problemer med at betale, så det var måske et område man skulle kigge på.
o Finde egne sponsorer. (DaBU)
o Finde sponsorer til elitebokserne. (DaBU)
o Få styr på økonomien så klubbernes kontingent kommer på niveau med andre forbund.
o Vores kontingent er for højt (nævnt 7 gange)
o Klubberne pålægges store økonomiske udgifter ved f.eks. at sende en bokser med landsholdet.
o Små klubber har ikke råd til at udvikle gode boksere til landsholdet (på trods af at potentialet er der)
fordi det er for dyrt.

•

Ledelse
o Hjælp til at håndtere problemer i forbindelse med misbrug af klubbens økonomi, af
bestyrelsesmedlem. Vores klub har haft denne oplevelse, uden vi har fået hjælp af DaBU
o Gøre det, der står i vedtægterne (desværre er der ikke et eksempel til denne kommentar)
o Der er enormt meget snyd og forskelsbehandling ved deltagelse i stævner. Der bør være
konsekvenser for disse ting, vi ser i stedet, at man vender det blinde øje til.
o At bekæmpe korruption, både nationalt og internationalt
o Nødvendigt at der bliver taget hånd om deltagelse ved OL fremover, hvor boksning jo er er ved at
blive smidt ud pga. aftalte resultater for kampe.

•

Kampe/ stævner
o Elektronisk opdatering af startbog: Opdatering af boksere mht. kampantal og vægt der reelt passer.
o Lave et digitalt set up til stævner, turneringer og mesterskaber. Platform til brug for alle klubber.
Styres af både klubber og union med resultater og godkendelser.
o DaBU skal give økonomisk tilskud til klubberne som afvikler stævner.
o Stævner og turneringer det skal gøres interessant for publikum
o Kigge på om Danske mesterskaber ligger på det rigtige tidspunkt (vil have det tilbage til foråret).
o Den nuværende struktur gør, at der er for få stævner i efteråret. I foråret er det svært at finde
modstandere og lave kampe, fordi mange boksere mere eller mindre slutter sæsonen efter
lokalmesterskaberne.
o Optimalt for både klubber og boksere har man de danske box cupper og stævner til at komme i
kampform, først til lokalmesterskaberne, dernæst de danske mesterskaber.
o Udvikling af platforme, så man eventuelt kan se om boksere med startbog er aktive eller ikke.
Klubberne er naturligvis nødt til at indberette det, og ellers kræve en strafafgift hvis ikke det er gjort.
Det samme gælder i øvrigt klubber, der ikke indberetter resultater m.m. i rette tid.
o Klarhed omkring hvem, der må bokse hvor (og hvorfor) – eksempelvis SaBU-boksere som bokser til
Jyske mesterskaber.
o At DaBU overtager stævneplanlægningen fordi det er for besværligt som det er nu.
o Bedre system til startbog.

18

DaBU-undersøgelse
Forventninger til DaBU

•

Administration
o Nemt og brugervenligt.
o DaBU skal bestå af en enkelt bestyrelse med max 5 personer, hvor de vigtigste opgaver er styring af
økonomien, DKére, internationalt arbejde, samt uddannelse af boksere ledere på alle niveauer,
trænere DKére etc.
o DaBU mangler energi, fremsyn og optimisme. De ”gamle mænd” skal skiftes ud.
o DaBU, JaBU og SaBU skal arbejde sammen.
o At have en professionel organisation, som ikke er på frivillig basis.
o DaBUs kontor skal kunne administrere alle processer i dansk boksning, via et digitaliseret DaBU.

•

Andet
o
o
o
o
o
o

o
o

Lave elitecentre
(Forventning til DaBU) At de melder sig ud af DIF
Lad være med at følge AIBA som i gør
DaBU bør inddrage klubbernes erfaringer i beslutninger (i langt højere grad).
At DaBU tager mere samfundsansvar
Fokusere mere på bredden, så der kommer fokus på boksning som motion. Dette vil også støtte de
klubber, som forsøger at vokse med motionsmedlemmer (det er kontingenter, der alle sammen
giver bedre overskud i klubben).
Mere fokus på de små klubber.
Gør det nemmere bl.a. med lægekort/godkendelse over nettet frem for lægekort der skal sendes til
godkendelse.

•

Samarbejder
o Hjælp til problemer med samarbejdet med kommuner og andre offentlige instanser.

•

Vedtægter og regler
o Får opdateret love og vedtægter så de er ens for alle, og ikke mindst håndhæve dem.

•

Trænere
o Man bør overveje om man har brug for landstrænere og/eller om det er de rette personer der har
disse jobs.
o Besøg fra gæstetrænere, til vidensdeling og træningserfaring

•

Talentudvikling
o Eliteudvalget bør udtage omkring 5 af de største talenter, og bruge kræfter og penge på, at udvikle
dem. Dem der har alderen bør gives chancen for, at kvalificerer sig til OL.

ANDRE KOMMENTARER
o
o
o
o

DaBU er jo kun for dem med eliteboksere, os i "Udkantsdanmark" med få eliteboksere har ikke nogen gavn af
DaBU.
DaBU gør et stort og flot arbejde.
På 15 år er der tilsyneladende ikke sket særlig meget. Det jeg har oplevet er at vilkårene er blevet ringere for
bokserne end den gang, jeg syntes der trænger til nytænkning over hele linjen.
Vi har ikke de store forventninger, da vi overvejer at udmelde foreningen af økonomiske grunde.
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o
o
o
o

Vi har ingen kampboksere, så vi har ikke brug for DaBU.
Ingen uden for boksesporten aner der er en amatør union, alle forbinder boksning med de professionelle
promotorers ageren.
En ung bokser på 20 år, med mange amatør kampe, har som det ser ud i dag, ingen fremtid inde for amatør
boksning, og er derfor tvunget over i de professionelle rækker. Her går drømmen om boksning ofte i stå.
Vi ser gerne at der omkring diplomboksning sker en nytænkning. Det er rigtig godt at de unge boksere får
mulighed for diplomkampe, men der er rigtig mange boksere der ikke kommer videre. Det er som om gabet
mellem diplom og rigtige kampe føles for stort for bokserne. Der er boksere som har rigtig mange
diplomkampe men antallet er ikke registreret. Det kunne måske være en ide at også diplomkampe
registreres i en kampbog. For klubberne kan det næste være umuligt at afvikle et stævne med 12 kampe,
hvorimod der til et diplomstævne er så stor interesse at der må sættes loft på antal tilmeldinger.

BEMÆRKNINGER, DER GÅR IGEN:
Som nævnt er der en række pointer, der går igen og som flere af formændene har fremført.
▪
▪
▪
▪

Kontingentet er for højt (7 formænd) og klubbernes økonomi er presset (10 formænd).
JaBU, SaBU og DaBU skal fusionere, så der er et samlet sted for boksere og ét sæt regler (6 formænd).
Det er (for) dyrt at have boksere på landsholdet.
Formændene er stolte af deres idræt, og vil gerne have udbredt de gode historier fra boksning og
bokseverdenen til resten af Danmark.

OPSAMLING DEL 2
•

Det primært er DaBU’s tilbud og set-up i relation til de ca. 7 pct. aktive kampboksere omkring stævner og
landshold, samt kurser og træneruddannelse, som klubberne gør brug af i dag

•

Formændene ønsker flere uddannelsestilbud, mere konsulentbistand, bedre koordinering. De har generelt et
ønske om en fornyelse og modernisering fra DaBU’s side, der kan skabe udvikling og positive fortællinger i
klubberne og omkring boksesporten

•

Formændene ønsker større gennemsigtighed om, hvad man får for pengene, da de mener at kontingentet til
DaBU er for højt

•

Der er også et udbredt ønske, at DaBU kan spille en aktiv rolle i forhold til at udvikle digitale platforme, der kan
lette i forhold til medlems- og stævneadministration

•

En række formænd udtrykker også ønske om, at JaBU, SaBU og DaBU skal fusionere, så der er et samlet sted
for boksere og ét sæt regler
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BILAG
BILAG 1: MEDLEMMER MED KAMPBOG
Piger U18 med kampbog
74 pct. af klubberne har ingen piger (U18) med kampbog.
26 pct. af klubberne har mellem 1 og 3 piger (U18) med kampbog.
Kvinder 18-25 år med kampbog
79 pct. af klubberne har ingen kvinder (18-25) med kampbog.
21 pct. af klubberne har mellem 1 og 4 kvinder (18-25) med kampbog.
Kvinder 25+ år med kampbog
82 pct. af klubberne har ingen kvinder (25+) med kampbog.
18 pct. af klubberne har mellem 1 og 2 kvinder (25+) med kampbog.
Drenge U18 med kampbog
29 pct. af klubberne har ingen drenge (U18) med kampbog.
51 pct. af klubberne har mellem 1 og 5 drenge (U18) med kampbog.
15 pct. af klubberne har mellem 6 og 10 drenge (U18) med kampbog.
5 pct. af klubberne har mellem 11 og 14 drenge (U18) med kampbog.
Mænd 18-25 år med kampbog
33 pct. af klubberne har ingen mænd (18-25) med kampbog.
56 pct. af klubberne har mellem 1 og 5 mænd (18-25) med kampbog.
10 pct. af klubberne har mellem 6 og 10 mænd (18-25) med kampbog.
1 pct. af klubberne har mellem 11 og 12 mænd (18-25) med kampbog.
Mænd 25+ år med kampbog
64 pct. af klubberne har ingen mænd (25+) med kampbog.
32 pct. af klubberne har mellem 1 og 5 mænd (25+) med kampbog.
3 pct. af klubberne har mellem 6 og 10 mænd (25+) med kampbog.
1 pct. af klubberne har mellem 11 og 12 mænd (25+) med kampbog.
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BILAG 2: BOKSEKLUBBER FORDELT PÅ STØRRELSE

Mange af bokseklubberne er mindre foreninger og næsten halvdelen af dem (47 pct.) har under 70 medlemmer.

Medlemstal i de deltagende foreninger
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BILAG 3: TRÆNERE I BOKSEKLUBBERNE
De fleste klubber har relativt få trænere, og det mest almindelige er, at de har 3-4 trænere pr. forening.
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Antal trænere

Antallet af DaBU-uddannede trænere og det mest almindelige er, at klubberne kun har en eller to DaBU-uddannede
trænere.
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