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Ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bokse-Union 2018
Repræsentantskabsmødet afholdes søndag den 2. september 2018 kl.13.00 på Fjeldsted Skov Kro,
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Liste over stemmeberettigede mandater
Dagsorden
Bestyrelsens beretning
Årsregnskab
Beretning fra Breddeudvalget
Beretning fra Dommer- og kamplederudvalget
Beretning fra Instruktionsudvalget
Beretning fra Lovudvalget
Beretning fra DaBUs Elitesektion
Beretning fra Arrangements-, Sponsor- og markedsudvalget
Forslag til behandling
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Fuldmagt, som skal afleveres i underskrevet stand ved registrering, er vedhæftet separat (kun til
klubber og bestyrelsesmedlemmer). Fuldmagten kan også downloades fra DaBUs hjemmeside.

Med sportslig hilsen
Lars Brovil
Formand
Danmarks Bokse-Union
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Stemmeberettigede mandater
ved DaBUs repræsentantskabsmøde søndag den 2. september 2018 kl.13.00 på Fjeldsted Skov Kro,

Store landevej 92, Fjeldstedskov, 5592 Ejby

Stemmeberettigede mandater i alt: 114

DaBUs Bestyrelse: 5 mandater
Lars Brovil, formand
Michael Jensen, næstformand
Tina Hansen Berndsen, kasserer
Søren Rommelhoff, bestyrelsesmedlem
Finn Laumann, bestyrelsesmedlem

JABUs foreninger og forretningsudvalg: 63+2 = 65 mandater
JABUs Forretningsudvalg: 2 mandater
Finn Brühl, kasserer
Brian T. V. Andersen, bestyrelsesmedlem

A. Olympia
A.M.A. Bokseklub
AK Jyden bokseafdelingen
Atletklubben HEROS
B.K. Vitus Odder idræts- og gymnastikforening
BK Galten
BK Sct. Jørgen
BK Wedala
Bokse klubben Ringen
Bokseklubben Combat Boxing Randers
Bokseklubben EBBK
Bokseklubben Frandsens Bokse Akademi
Bokseklubben Grindsted Atlet klub af 1926
Bokseklubben Limfjord
Bokseklubben Nordsalling
Bokseklubben Orion
Bokseklubben Pugilist
Bokseklubben Rollo
Bokseklubben THOR
Bokseklubben Vitus
Brande Atletklub af 1936
Brønderslev Bokseklub
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Champs Camp Aarhus
Felsted bokseklub
Frederiksbjerg Atlet-klub
Give Atlet klub
Gram Bokseklub
Grenaa Bokseklub
Hadsund Amatør Bokseklub
Herning Amatør Bokseklub
Hinnerup Bokseklub
Hobro Atletklub
Hornslet B.K.
Horsens Atletklub
Idrætsforeningen Sparta
IK Sparta
IK Semper
Kolding Bokseklub
Lemvig Bokseklub
Lindholm Bokseklub
Løgstør Gym og Fit
Løsning Bokseklub
Nyborg Bokse Klub NBK
Nørremarken BK
Pandrup Bokseklub
Randers Atlet Club
Randers Bokse- og Motionsklub
Ribe Bokseklub
Rindum Bokseklub
Ringkøbing Amatør Bokseklub
Skanderborg Bokseklub
Skive Atlet Club
Struer Amatør Bokseklub (SAB)
Sønderborg Amatør Bokseklub
Thisted Atlet Club
Ulfborg Bokseklub
Varde Atletklub
Vejen Bokseklub
Vejle Atlet Klub
Viborg Atletklub
Vollsmose Boxing
Aabenraa Bokseklub
Aarhus Atlet Klub Boksning
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SABUs foreninger og bestyrelse: 40+4 = 44 mandater

SABUs Bestyrelse: 4 mandater
Anna Peters, kasserer
Lotte Rasmussen, sekretær
Kent Hansen, bestyrelsesmedlem
Claus Bedemann, bestyrelsesmedlem

Bispebjerg Bokseklub
Boks 12
Bokse Team Helsinge
Bokseinstituttet
Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930
Bokseklubben Kelly
Bokseklubben KVIK
Bokseklubben Tårnet 74
Bokseklubben ”Ørnen”
Christianshavns Idræts Klub
Farum Bokseklub 66
FK Odsherred
Frederiksværk Bokseklub
Gilleleje bokseklub
Gladsaxe Bokseklub
Gymrats Boxing
Haslev Amatør Bokse klub
Haslev Bokseklub af 1976
Herlev Boxing
Hillerød Sports Klub
Hvidovre Bokse Klub
Høje Taastrup Bokseklub
Idrætsklubben af 1899
IK Sport
Jyllinge Boxing Team
Kalundborg Amatør Bokseklub (KABK)
Karlebo Bokseklub
Korsør Amatør Bokseklub
Køge Bokse-Klub
Lyngby Bokseklub, BK Frem
Nykøbing Falster Idrætsforening
Nykøbing Sj.s Bokseklub (BOKSEN)
Næstved Bokseklub
Ringsted bokseklub
Rudersdal Bokseklub
Rødovre Bokseklub
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Slagelse Bokse-Klub
Sømændenes Idræts-klub ”Fight”
Team Bredahl
Valby Idræts Klub
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Dagsorden
for ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bokse-Union søndag den 2. september 2018 kl.13.00
på Fjeldsted Skov Kro, Store landevej 92, Fjeldstedskov, 5592 Ejby.

1.

Valg af dirigent

2.

Mandaternes godkendelse

3.

Bestyrelsens beretning

4.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

5.

Udvalgenes beretning
a) Breddeudvalget
b) Dommer- og kamplederudvalget
c) Instruktionsudvalget
d) Lovudvalget
e) DaBUs Elitesektion
f) Arrangements- Sponsor- og Markedsføringsudvalget

6.

Indkomne forslag

7.
8.

Valg til bestyrelse ifølge lovene:
Formand Lars Brovil - er på valg og villig til genvalg.

9.

Valg til Appeludvalg ifølge lovene:
•
Formand Henrik Puggaard – er på valg og villig til genvalg
•
Medlem Rene Fuglsang – er på valg og villig til genvalg
•
Suppleant Lars Korsbækd - er på valg og villig til genvalg

10.

Valg til Revisionsudvalg ifølge lovene:
•
Steen Westergaard – er på valg og og villig til genvalg

10.

Eventuelt

Mødet vil blive afbrudt efter mandaternes godkendelse for indlæg af DIFs formand Niels Nygaard.
Mødet vil blive afbrudt efter bestyrelsens beretning for overrækkelse af æresbevisninger.
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Bestyrelsens beretning sæsonen 2017 – 2018
Kære bokse Danmark,
Tiden er nu inde til den ”nye” bestyrelses første beretning. Vi har valgt nedenstående facon på
beretningen, hvilket vi håber I vil tage rigtig godt imod.
I tillæg til denne bestyrelsesberetning vil formanden gennemgå en mere detaljeret mundtlig beretning på
repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabsmøde 2018
Årets repræsentantskabsmøde afholdes i år den 2. september 2018 – på Fjeldsted Skovkro i Ejby på Fyn.
Endelig indkaldelse samt tilhørende repræsentantskabsmateriale er udsendt i henhold til vedtægterne. I
år udsendes dette udelukkende via mail og i digitalt form.
Ud over Willy Rasmussen fra DIF, vil vi i år få besøg af DIFs formand Niels Nygaard. Bestyrelsen benytter
lejligheden til at få Niels Nygaard til at være gæstetaler på repræsentantskabsmødet med et for tiden
vigtigt og relevant emne.
Venligst sæt kryds i kalenderne. Det bliver et for fremtidens udvikling af Danmarks Bokse-Union vigtigt
repræsentantskabsmøde idet flere emner og beslutninger skal vendes og besluttes. Der skal vælges
formand for de kommende to år – Som formand stiller jeg mig fortsat til rådighed og har stor motivation
på at forsætte rejsen med udvikling af Danmarks Bokse-Union – jeres opbakning er vigtig samtidig er det
påkrævet at I viser jeres tillid til de valgte og giver disse mandat således at vi netop kan lykkedes med at
gennemfører de forandringer I selv peger på er essentielle for udviklingen af Danmarks Bokse-Union.
AIBA
Det er med glæde og stor interesse vi netop har modtaget information på lancering af AIBAs ” New
Foundation Plan” Det nye retningsskifte i AIBA begynder at tage form og giver god grobund for positive
forventninger til fremtiden. Nationale forbund har alle leveret ind til udviklingen af den nye plan og ikke
mindst retningsskifte samt åbenhed har fra DaBU være et kardinalpunkt. ” New Foundation Plan” kan i
sin helhed findes på www.aiba.org.
DaBUs bestyrelse
I lighed med AIBA har DaBUs næstformand og formand lagt et enormt stort arbejde i en grundplan for
retningsskifte på videreudvikling af Danmarks Bokse Union – del-element i denne grundplan var at få
jeres input ude fra bokseklubberne på hvilken retning, ønsker og målpunkter I har til fremtidens udvikling
af Danmarks Bokse-Union – dette er sket i samarbejde med DIF og deres analyse- og udviklingsafdeling i
den nu offentliggjorte bokseanalyse ” Finger på Pulsen”. En positiv sidegevinst ved offentliggørelsen af
analysen var en del presseomtale regionalt og nationalt i de skrivende medier, men også i flere lokale
medier med et rigtigt fint omdrejningspunkt i at vi tør tage ansvar og se realiteterne i øjnene og agere
samt handle ud fra faktabaseret viden og informationen.
Next step med videre udvikling af de indsats- og udviklingsområder I ude i klubberne har tilkendegivet
via jeres udsagn og input til analysen – vil blive nærmere identificeret i en kommende workshop til
efteråret, hvor samtlige klubber og ledere med interesse i udviklingen af Danmarks Bokse Union vil blive
inviteret – denne workshop vil være faciliteret i et tæt samarbejde med DIF. Mere information på tid/sted
og agenda for denne DaBU udviklingsworkshop vil blive kommunikeret på det kommende
repræsentantskabsmøde 2. september 2018.
DIF Strategispor og plan – hvilket reelt set danner grundlag for vores aftale omkring vores DIF
støtteordning. Det er overraskende at bestyrelsen skal stå på mål for uvidenhed og manglende forståelse
fra flere sider – Selve udformningen og aftalen med DIF har ligget klar og er udsendt til alle klubber samt
har været en del af sidste års repræsentantskabs-materiale.
”Den røde tråd” i konkurrenceboksning fra begynder til talent – er et beskrevet del- og defineret element
i vores hovedstrategiaftale med DIF - Efter konstruktiv dialog og i et tæt samarbejde med DIF og ikke
mindst med stor aktiv deltagelse i en workshop med flere indkaldte bokseledere, breddeudvalget samt
DaBUs elitesektion, er første version af DaBUs beskrivelse af den røde tråd til forankring administrativt
og politisk ude i klubberne er nu at finde på vores hjemmeside – her ses en beskrivelse af hvem, der har
ansvaret for de enkelte dele af arbejdet med udvikling af konkurrence boksning.
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Integration af JABU under DaBU forløber i god og forsat fin dialog ude i de jyske klubber samt med JABUs
nye FU – en overgangshåndtering på opgaveløsning af JABUs ansvar og opgaver er klar til
implementering under DaBU straks den endelige vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling i JABU er
besluttet. SABUs klubber har med stor tilslutning været til et af DaBU og SABUs bestyrelse indkaldt
informationsmøde på emnet ”Integration under DaBU”. Ligeledes i de sjællandske klubber er der en stor
interesse i udviklingen af dansk boksning under et sammenhængende organ DaBU. Ved SABUs
kommende ordinære generalforsamling vil emnet være til afstemning. SABUs bestyrelse iværksætter
herefter en eventuel plan for ekstraordinær generalforsamling for endelig beslutning af fuld integration
under DaBU.
Drift og administration
Udvikling - Skal DaBUs bestyrelse kunne leve op til fremtidens forventninger og krav til et langt større
serviceniveau og support til jer ude i klubberne, er det stærkt krævet vi har adgang til en mere
professionel administrationsmodel – en administrationsmodel der i langt højre grand møder klubbernes
store forventninger til udvikling, sportslige aktiviteter, elite- og breddearbejde, uddannelse samt
forenings- og klubbestyrelses support. Tillige med vedligeholdelse og drift af nyhedsgenerende
kommunikationsplatforme, såsom de sociale medier og DaBUs hjemmeside - Kræver det vi investerer i
fremtiden – Det lader sig simpelthen ikke gøre udelukkende på basis af frivillige lederes indsats at
imødese eller indfri nutidens store forventninger og krav til vores sport.
Digital platform
Med intention om at Danmarks Bokse-Union forsat følger med udviklingen og moderniserer vores
værktøjer og redskaber til nutidens digitale verden og med dennes mange muligheder – har det fra
DaBUs bestyrelse været et stort ønske at få udviklet en central platform med redskaber og elementer til
hjælp i vores bokse hverdag. DaBU har indgået et samarbejde med virksomheden Athletworld for
udvikling af en digital platform, der på mange måder kan hjælpe, støtte og effektuere vores almene
hverdag ude i klubberne samt hjælpe på dagligdags praktik i forbindelse med opdatering af godkendte og
aktive boksere, antal boksede kampe, resultater – downloadning af diverse dokumenter og skemaer samt
ligeledes mulighed for at kunne sende og modtage disse digitalt. Platformen tilbyder flere muligheder for
den enkelte klub til at effektuere sin hverdag på medlemsservice samt kommunikation. DaBUs bestyrelse
har valgt en 2-trins prioritering og implementering med intention om at flest mulige klubber bliver
fortrolige med systemet samt mulighederne. Der vil i 2018 blive afholdt introduktions workshops til
platformen henholdsvis i øst og vest Danmark. Tid og sted for disse vil blive kommunikeret via DaBUs
hjemmeside samt invitation vil blive sendt ud til klubformænd på mail.
Lovudvalget
Lovudvalget og bestyrelsen har lagt et stort arbejde og mange timer i udformning af oplæg til nye
opdaterede og til nutiden tilpassede vedtægter for Danmarks Bokse-Union. Vedtægter der rummer
mulighed for god sund udvikling af dansk boksning på alle niveauer samt med tilpasning af fuld
integration af lokalunionerne under DaBU. Ligeledes et mere hensigtsmæssigt årshjul er indtænkt. Et
årshjul der afspejler vores tidspunkter for aktiviteter og giver mere synergi i forhold fremtidens
planlægning . Lovudvalget vil med udvalgets formand, Keld Frederiksen, i spidsen vil med sikker hånd
gennemgå oplægget i detaljer på repræsentantskabsmødet – for en endelig afstemning.
Udvalgs beretninger
DaBUs bestyrelse vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle personer i de enkelte udvalg for deres
store arbejde og ikke mindst tålmodighed med den nye bestyrelse – Dejligt at langt de fleste har været
klar på forandringer og nye måder at løse opgaverne på.
De enkelte udvalg vil traditionen tro gennemgå deres udvalgs beretning i detaljer på
repræsentantskabsmødet.
Danmarks Bokse-Unions bestyrelse vil herigennem takke alle de frivillige, klubber, DIF og
samarbejdspartnere og ikke mindst vores to DaBU ansatte - Marianne Prosch Andersen vores blæksprutte
på kontoret samt sportschef Thomas Kyø – der gennem det sidste år har lagt et stort arbejde i og
omkring vores sport.
På bestyrelsens vegne
Lars Brovil
Formand
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Breddeudvalgets beretning 2017/2018
Udvalgets primære opgave i sæsonen har været udarbejdelsen af den i vores strategiaftale med DIF,
krav om beskrivelse af " Den Røde Tråd i udvikling af konkurrence boksning" fra bredde til talent og elite
arbejde.
Denne første beskrivelse og arbejdsdokument med ansvarsfordeling på de enkelte opgaver i forløbet
findes på DaBUs hjemmeside. Tanken er at dokumentet med tiden og i takt med udviklingen i DaBU skal
vedligeholdes og udvikles således det til enver tid er forankret politisk og sportsligt. I fremtidens
udvikling af bokse kraft / sports center vil " Den Røde Tråd i udvikling af konkurrence boksning " indgå
som et naturligt omdrejningspunkt i rammerne for disse bokse kraft/sports center.
Nationale Begynder Mesterskaber -2018 i Hornslet
Breddeudvalget gennemførte med stor hjælp fra arrangementsudvalget et velafviklet NBM på sportsligt
højt niveau i superfine ramme med Hornslet BK.
På Breddeudvalgets vegne
Lars Brovil
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Dommer- og kamplederudvalgets beretning 2017/2018
Sæsonen der gik
Endnu en sæson er gået med masser af boksning. Nationale, Sjællandske, Jyske og Danske
mesterskaber, samt 4 klubturneringer og mange klubstævner. Udvalgets medlemmer har deltaget ved
alle turneringer og mesterskaber, samt langt over halvdelen af klubstævnerne. Alle er forløbet på rimelig
fornuftig vis, i nogle meget få tilfælde har der været utilfredshed med officials ageren og opførsel. Disse
henvendelser tager vi meget alvorligt og tager en snak med de implicerede parter og dermed ”løser
problemerne internt”. I alle tilfældene kigger vi også på grunden til utilfredsheden, da det nogle gange
bunder i en ”tabt kamp”.
En af de helt store udfordringer er og har vel altid været, at få officials til stævner og turneringer, så alle
er tilfredse. Nogle officials føler at de ikke kommer nok ud til stævner og andre bliver brugt noget mere.
Dette afhænger ofte af logistikken og om man bor i et område hvor der bliver afholdt mange stævner.
Nogle turneringer er det nemt at få officials og andre er det svært at gennemføre med 5 dommere,
ligesom der ved nogle turneringer er meget populært for udenlandske officials at deltage. Det er også en
udfordring når der eksempelvis afholdes 2-3 stævner samme aften.
Internationalt
Uden for landets grænser har vi også været meget aktive i den netop afsluttede sæson. Norske, Svenske
og Nordiske mesterskaber, samt flere store internationale turneringer. Det er udvalgets fornemmelse at
vi har fået bedre samarbejde med elitesektionen og bliver spurgt/varslet i bedre tid end tidligere når de
rejser udenlands med boksere, dermed har vi større mulighed for at sende en official med, vi skal tænke
på at disse ture ofte går over en hel uge og ikke bare en weekend. De fleste officials har et normal job
som skal passes, så det skal ofte planlægges i rigtig god tid.
Fra AIBA side vil der fremover blive fokuseret mere på hvordan en kamp bliver bedømt, omgang for
omgang og efter de gældende kriterier. Tidligere var det sådan at havde man den ”rigtige” vinder, altså
var på flertallet af dommeres side, så var alt godt. Der var tidligere meget fokus på kamplederens
ageren, sådan vil det ikke være fremover. Der vil stadig være fokus på kamplederen, men der vil være
mere opmærksomhed på de enkelte bedømmelser.
Under internationalt er det også berettiget at meddele, at vi lige inden sommerferien havde en official til
AIBA 1star kursus i England og selvfølgelig bestod. Et meget stort tillykke til Kent Hansen, det er dig vel
fortjent.
Fremtiden
De sidste par år er der ikke uddannet dommere. Det vil vi forsøge at råde bod på i kommende sæson,
der er endnu ikke sat dato på kurset, som vil blive et dommerkursus. Vi er allerede begyndt at få
indstillinger på aspiranter, så interessen er der. Spørgsmålet vil så være ”kan vi så alle komme så meget
ud som vi gerne vil” måske/måske ikke, det er holdningen at der fremover altid er 5 dommere, til
bedømmelse af en boksekamp, præcis som der står i AIBA`s regler. De stævner hvor der fremover kun
benytter 3 dommere, må kun være i nødstilfælde, så som et sidste øjebliks afbud, hvor det ikke er muligt
at få fat i en anden, der må aldrig ”planlægges” at nøjes med 3 dommere.
På de nyligt afholdte D/K seminarer er der blevet informeret om nogle ændrede opmærksomhedspunkter.
Der vil fremover også nationalt være fokus på andre ting end tidligere. Eksempelvis officials opførsel ved
stævner, herunder sober påklædning, udvise neutralitet, ikke vise attitude så publikum og andre kan se
hvem man sympatiserer med, afholde sig fra at diskutere afsagte domme med andre end supervisoren.
Det vil også være ønskværdigt at alle officials møder til stævner i god tid (forestår vejning, gennemgår
startbøger og tjekker op på at alt er som det skal være i og ved ringen), ligesom det er et ultimatum at
alle bliver til stævnet er evalueret og supervisor har sagt hvad der måtte være nødvendigt. Kun ved at
snakke om både det gode og det mindre gode, som er sket ved stævnet, bliver vi alle sammen bedre.
Det er også blevet indskærpet at man skal afholde sig fra at diskutere officials præstationer på div.
sociale medier, det hører ikke hjemme der.
Fremadrettet vil alle officials blive evalueret og kategoriseret som A,B,C og D for både dommer og
kampleder præstation (dette har også tidligere været praktiseret) for derigennem nemmere at kunne
udtage til mesterskaber, ikke dermed sagt at vi kun udtager A dommere, der kan sagtens være 1 eller 2
B dommere med. Bokserne fortjener at blive bedømt af de bedste, når de er kommet til et mesterskab.
Vi har også kraftigt opfordret til at man deltager i mindst en hjemlig turnering, for at få rutine i
turneringsdeltagelse.
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En af de udfordringer vi ikke har været så gode til at indfri, er vejning ved div. turneringer. Det bliver
fremover de/den ansvarlige supervisors opgave at se til at der bliver vejet på alle kampdage, dog
accepteres det at fredag aftens vejning gælder for den kamp der evt. bokses lørdag. Vejningen foretages
meget nemt ved at udpege et par af de deltagende dommere til opgaven. Lægeundersøgelsen skal også
foretages før hver kamp.
Med håb om en rigtig god og aktiv sæson D/K udvalget
Henrik Andersen, Finn Bruhl og Jørgen Hammer Sørensen
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Instruktionsudvalgets beretning 2017/2018
Udvalget fra september 2017: Sune Krogh, Kent Hansen, Hans E. Boesen og Raymond Christensen
Kurser afholdt i 2017:
DaBU – Niveau 1 (2 forlængede weekends = 8 dage)
DaBU – Niveau 2 (2 forlængede weekends = 8 dage)
DaBU – Kursus for nye trænere i JABU (2 dage)
DaBU – Kursus for nye trænere i SABU (2 dage)
DaBU – Kursus for rutinerede trænere (2 dage)
DaBU - Desuden trænerkursus i klub
DaBUs boksetræneruddannelse Niveau 1 – 2017
Kurset blev afviklet over 2 forlængede weekends i Center Nordsalling (04/05 – 07/05) + (22/06 –
25/06). ((Torsdag kl.17.00 – søndag kl. 13.00) x 2)
Ved kursusstart fik kursisterne udleveret alt basismateriale – samt fortløbende gennem de 2 lange
weekends udlevering af en stor mængde supplerende materiale.
Basis materiale:
DIF: Trænerrollen, Idræt for børn og unge, Idræt og træning, Idrætsskader – nej tak, Ernæring, Hvad
skal unge spise og drikke, Aldersrelateret træning.
DaBU: DaBUs Træningslære, DaBUs love og reglementer, AIBAs love, Bekendtgørelse af offentlige
boksekampe.
Trænerrollens behandling af de menneskelige og faglige kvalifikationer angående at skabe resultater,
administrere, forny og integrere blev vægtet i meget høj grad.
2.
Kurset blev, som alle de mange andre gange, vi har afholdt det, afviklet som en vekselvirkning mellem
teori og praktik.
Stort set alle eksempler til belysning af DIF materialet blev hentet fra bokseverdenen.
Her mener vi at have en meget stor fordel ved at være så heldige at have vores egne undervisere.
Hvis man tager DIFs kurser hos DIF, så er holdenes deltagere fra mange forskellige sportsgrene og ditto
underviserne.
Alle lektionerne blev grundigt gennemgået, så man kunne opleve sammenhængen mellem bøgernes teori
og praktikken med handsker.
Meget supplerende materiale blev udleveret under kurset.
Kurset omfattede bl.a. gruppearbejde i både praktik og teori.
Ex. Cirkel- og intervaltræning samt klubbernes problematikker og sociale muligheder i dagens Danmark.
Udveksling og inspiration af måder man takler opgaverne i klubberne.
Førstehjælp, bokseudstyr, ”nye håndbind” og lidt plethandsker til illustration af Basisstødene
Basisstødenes indøvelse var hovedattraktionen.
I den afsluttende praktiske prøve individuelt skulle deltagerne forestå undervisningen af boksningens
basis slag – opbygning, afvikling og mandskabsbehandling. Detaljernes store betydning strålede frem
her.
Man fik halvdelen af holdet at arbejde med, mens den anden halvdel havde skriftlige prøver i henholdsvis
Træningslære og Love/reglementer.
Foruden den praktiske prøve blev der afholdt 2 skriftlige prøver i henholdsvis DaBU/DIFs træningslære og
i DaBU/AIBAs love/ reglementer.
Resultaterne var rigtig gode i både praktik og teori.
(Gennemsnit i Tr. lære på 9,4 (af max 10 point på 60 spørgsmål)
Gennemsnit i Love/reglementer på 9,1 (af max 10 point på 60 spørgsmål)
Stedet for afholdelse er ideelt og ditto værtskabet med kost og indkvartering.
Det var igen, igen et godt hold at arbejde med – positive og dygtige, hvilket også fremgik af deres
afsluttende prøver.
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3.
Under evalueringen blev der kun udtrykt tilfredshed med kurset af deltagerne.
Atter på dette hold var der et godt kammeratskab mellem alle deltagerne, og jeg tror, at der som vanligt
er blevet knyttet mange gode bånd mellem klubberne på den konto.
Under afslutningen fik alle kursister udleveret DaBUs trænerlicens, som bevis på at de nu er rigtig
autoriserede DaBU trænere.
Desuden fik de DaBUs trænermedalje i bronze og DaBU diplom. Der blev også uddelt DIF diplomer for de
DIF kurser, der er integreret i DaBUs Niveau1.
DaBUs Niveau 1 trænere – 2017
Norman Aboe Nielsen
Sebastian Christiansen
Peter Holst
Keith Shepherd
Helal El-Abed
Tina Hansen
Rie Hugger
Amen Levoni
Kent Mosbæk
Simon Johansen
Laust Andersen
(Jesper Schack Clausen
(Morteza Safai
Sidste 2 deltog i 1. Del, har betalt og fået

Vitus Odder
BK Køge
Combat Boxing, Randers
Combat Boxing, Randers
A Olympia
BK Vordingborg
A Olympia
BK Vitus, Horsens
A Olympia
BK Nyborg
BK Nyborg
HSK Hillerød)
Champs Champ, Århus)
materiale. Mangler 2. del.

4.
DaBUs boksetræneruddannelse Niveau 2 – 2017
DaBUs træneruddannelse Niveau 2 blev afviklet på Center Nordsalling over 2 forlængede weekends
(20 – 23/04) + (18 – 21/05) 2017.
Dette tidsmæssige skift fra tidligere – angående afviklingen over kun to weekends, men til gengæld to
dage længere hver weekend - blev af kursisterne bedømt som en rigtig god ide – ligesom hos Niveau 1
deltagerne. God ide du fik Hans.
Undervisere var foruden vores udvalg de to gæsteundervisere kampleder Klavs Madsen og læge Clemens
Sørensen.
Vi har benyttet disse to kapaciteter de senere år, og de svigtede os heller ikke denne gang. Begge lavede
nogle faglige fine og fængende lektioner.
Basis materialet:
DaBUs Træningslære
DIF Fysisk Træning
DIF AerobTræning
DIF Anaerob Træning
DIF Teknisk Træning
DIF Idrætsskader
DIF Styrketræning
DIF Træningsplanlægning
DIF Idrætspsykologi
Desuden udleveredes meget materiale angående træningsprogrammer, psykologiske tests og
træningsplanlægning (blandt andet fra Tyskland, England og Rusland)
Vi afviklede to live kampe, hvor kursisterne agerede dommere efter sidste nye bedømmelsessystem (incl.
Computer + 10 point) – Klavs Madsen var kampleder. Desuden prøvede de at bedømme en international
topkamp pr. video fra OL i Rio.
Klavs samlede trådene i denne afdeling og sluttede med en lektion angående de sidste nye love/regler.
Clemens bevægede sig elegant rundt i sportsskader med lærerige billeder gennem projektoren, samt
besvarede mange gode spørgsmål – hentet bl.a. dugfrisk fra NM i Gilleleje, hvor han var stævnelæge.
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5.
Gennemgående over de 2 weekends havde vi en planlægningsopgave, som igen var delt i flere mindre
opgaver, der udgjorde forskellige faser under planlægningen for den kommende sæson 2017 – 18.
Kursisterne fik opgaven første dag i første weekend, og blev delt i grupper på 3 og 4 mand.
Opgaverne skulle de i samarbejde fremlægge for alle den sidste weekend.
Der udleveredes bl.a. et USB stik med indtegnet års basis kurve, som de skulle udfylde efter deres
prioritering af kampe mm.
Efter begyndelsen af 2. del af kurset tjekkede vi omhyggeligt arbejdet, så vi kunne følge med i
udviklingen og hjælpe dem med ”sværpunkter” og give ideer til forbedringer, justeringer og rettelser.
Lærerigt og praktisk, så de nu havde en fornuftig planlægning for den kommende sæson.
Kursisterne havde lagt et stort arbejde i opgaven, hvor de var tvunget til at arbejde sammen. Begge
grupper fik et rigtig godt udbytte af opgaven og leverede en fin fremlægning, selv om det var ”nyt land”
for mange.
Det omfattende DIF materiale blev omhyggeligt gennemgået på power point, hvor vi havde lagt et stort
arbejde i en ”omsætningstabel fra DIF sprog” og til ”boksesprog”.
Indholdet af træningsprogrammer med forskellige intervaller giver en langt højere forståelse, når de
gennemarbejdes af en selv i praksis.
Bl.a. arbejdet med aerobe og anaerobe træningsprogrammer på ex sandsække.
Kursisterne afprøvede ex Cooper testen og Yoyo testen i praksis, og det gav virkelig rigtig meget sved på
panden – samt en dybere forståelse.
Vi havde en lille udflugt til Durup sportsanlæg med en 400 meter løbebane til Coopertesten.
Yo,yo testen målte vi ud til på den hjemlige parkeringsplads.
Under praktikken benyttede vi meget plethandsker under de forskellige stadier, vi bevægede os rundt
imellem.
6
Pas- og diagonalgang blev også bearbejdet på et ”højere plan” - dyrket under dobbeltstød,
kombinationer, serier, finter, infight og ved brug af andre rekvisitter.
Det var et lille, men som sidste år også et godt sammentømret hold, vi havde at arbejde med: Positive,
dejligt kammeratskab, humor og en stærk arbejdsvilje.
Fremlægningen fra de tre grupper var nok en af de bedste, vi har haft gennem de mange år.
Årsagerne var mange.
Det relativt store tidsforbrug vi kunne bruge på de enkelte grundet de små hold, samt selvfølgelig
holdenes store engagement og fordybelse.
Efter fremlægningen fik hvert hold det andet holds programmer indlagt på deres USB stik eller PC.
Så alle havde nu 2 planlægningsprogrammer med hjem til inspiration for den kommende sæson.
Under evalueringen blev der kun udtrykt tilfredshed med kurset, og især havde man fået et stort udbytte
af planlægningsopgaven, hvor man arbejdede sammen og derfor skulle høre andre løsningsmodeller på
den samme opgave. Opgaverne kunne bruges direkte i den kommende sæson i klubberne – under niveau
hensyn selvfølgelig.
Under evalueringen fik alle kursister et flot DaBU diplom og DaBUs trænermedalje i sølv.
Desuden fik de udleveret DIF diplomer for hver af de 8 DIF kurser, der er integreret i DaBUs Niveau 2.
Disse kursusbeviser har vi ofte været ude for, at trænerne har kunnet bruge med succes ved
jobsøgninger. Det er noget, der glæder alle gode ”boksemennesker”.
Ikke mindst os……….
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7.
Niveau 2. trænere 2017
Jacob Jensen
Mykola Sholudko
Jimmi Hansen
Ayman El-Jomaa
Sune Krogh
Michael Staub
Daryous Sørensen

BK Ringsted
BK Brande
BK Rollo
IK Semper, Haderslev
AK Jyden, Ålborg
BK Kelly, København
Champs Champ, Århus

8
Nye trænere i JABU og SABU – 2017
DaBUs Instruktionsudvalg har af holdt 2 kurser for nye trænere i henholdsvis JABU (11. – 12. august og i
SABU (18. – 19. august) 2017.
JABUs blev afholdt i ”Nordsalling Centret” og SABUs i ”Høje Tåstrup Centret”.
Tak til værterne - Per Korsgård i JABU og Henrik Bauer i SABU - for et stort og vellykket arbejde med
kost og logi. Tak for hjælpen. I klarede opgaven fint.
De to kursers indhold er identiske, og målet er, at kursisterne får en basisviden og evt. lyst til at søge på
de videregående trænerkurser. Praksis viser, at det er rigtigt.
Deltagernes forudsætning er meget forskellig. Yderpunkterne på disse kurser var deltagere, der ikke
havde nogen ”rigtige” kampe – men mange andre gode forudsætninger i bagagen til brug i boksningens
tjeneste. Andre havde 70 og 90 rigtige kampe.
Men fællesnævneren var igen i år trænere, som var dejlig positive og lærevillige, og som det var en
fornøjelse at arbejde med.
Det er jo også grunden til, at vi stadig bruger så megen tid på dette område indenfor boksning.
Alle kursister fik udleveret en mappe med fyldigt indhold, som dækker hele kursets pensum. Foruden
basis boksning er der hvert år nye supplerende indlæg.
Vi gennemgik trænerens mange opgaver via et power point show. Desuden 2 kampe fra OL i Rio bl.a.
finalen i letsværvægt mellem Kazakstan og Cuba.
Første aften sluttede med 2 timer praktik. Opbygning af lektioner og basis programmer: ”Lige højre højt
som angreb” – opbygget fra A til Z.
Desuden flere elementer fra en ”aften lektion” og på hvilket tidspunkt i ”årsplanlægningen” de skulle
effektueres. Musik eksempler indgik.
Aftenen sluttede med strækøvelser og afspænding til musik.
9
Næste morgen var der gennemgang af AIBA og DaBU ”spilleregler”.
Derefter praktik med håndvægte, medicinbolde, sandsække og lidt plethandsker.
Desuden gennemgik alle et testprogram.
Dette program samt mange andre programmer var indsat i deres mappe, så de kunne bruge det, når de
kom hjem efter at have prøvet det på egen krop på kurset.
Eftermiddagen sluttede med teori ang. planlægning og sekundering.
Under hele kursusforløbet var den vigtige faktor ”mandskabsbehandling” til stede.
Atter et godt kursus med tilfredshed fra alle implicerede parter.
Dejligt kammeratskab og positive og engagerede kursister.
Til afslutning fik alle et flot DaBU diplom, og vi håber, klubberne får glæde af den lille ”appetitvækker”, vi
serverede. Uddannelse og videreuddannelse er nødvendig i dag – alle brancher – også i boksning.
Den, der tror sig færdig udlært, er ikke udlært men færdig.
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10
Nye trænere JABU – 2017
Mathias Wachenschwanz
BK Limfjord, Skive
Malene Steffensen
IK Sparta, Ålborg
Mads Dalgård
AK Viborg
Sara Sabina Strøbeck
AC Skive
Peter Thorsen
AC Skive
Shaalan Kadir
Vollsmose Boxing, Odense
Morten Hjort
BK Kolding
Wassim Yacoub
Champs Champ, Århus
Flemming Kristensen
BK Løsning
Kasper Bertelsen
BK Pandrup
Johnny Henriksen
BK Lemvig
Henriette Borg
BK Grindsted
11.
Nye trænere SABU – 2017
Emil Jensen
AIK Roskilde
Susanne Reichenbach
AIK Roskilde
Claus Hansen
AIK Roskilde
Kim Hansen
AIK Roskilde
Marianne Honore
SIK Fight
Steinar Solli Albretsen
SIK Fight
Jonas Bladt Sönnichsen
SIK Fight
Niklas Thanning
Kalundborg ABK
Kenneth Christiansen
Kalundborg ABK
Arita Meraku
Kalundborg ABK
Kim Santos Kristiansen
Høje Tåstrup
Nasser Ali
Korsør ABK
Andre Hulstrøm
Korsør ABK
12.
Trænerkursus for rutinerede 2017
DaBUs Instruktionsudvalg – repræsenteret af Hans Boesen og undertegnede – afviklede et trænerkursus
for rutinerede trænere d. 08. – 09. september i ”Center Nordsalling” med 13 deltagere.
(Instruktionsudvalgets 3. medlem Kent Hansen afviklede sammen med Tina Hansen på samme tid en
stor international træningslejr for unge boksere i Vordingborg).
Alle fik udleveret en mappe med stort indhold, som dækkede kursets pensum.
Desuden var der et USB stik til alle, som indeholdt materiale fra ATK, sammenfatninger fra VM i Hamburg
ugen før (incl. en finale), ny pålægning af håndbandage, glimt fra Cuba boksning og forskellige
træningsmetoder.
Vi viste i power point trænerens arbejdsområder og takling af disse.
Så havde vi lavet en vurdering af seneste DM i Blue Water Dokken i Esbjerg.
(Selvfølgelig lavet lige efter mesterskaberne, mens DM var i frisk erindring.)
Det blev fulgt af et indslag om plethandsker – også i relation til læren fra DM.
Så blev der kort gennemgået materiale fra ATK, som lå klar i deres udleverede mappe og direkte kunne
bruges i deres klubber. Derefter viste vi en ¼ finale fra OL i Rio, som eksempel på den hårde fysiske
træning, der kræves på dette plan.
Kyø var i øvrigt kommentator for TV i kampen – han gjorde det godt.
Efter teorilektionerne sluttede aftenen med 2 timer praktik. Programmet var udleveret til alle.
Praktikken indeholdt grundig opbygning af forskellige opgaver i kombinationer ved hjælp af ex
plethandsker, tryllesnor, sandsæk, fingertykke gummitove m.m.
Lørdag havde vi DaBUs landstræner Thomas Kyø som gæsteunderviser. Han lavede som vanlig et godt
arbejde, som alle var godt tilfredse med. Først fortalte han om talentprojektet og tankerne bag. Vores
strategiaftaler med DIF lå i deres udleverede mappe.
Håndbindpålægning var næste punkt (live).
Teorien sluttede med VM finalen i weltervægt mellem Cuba og Uzbekistan og med Lars Brovil som
myndig kampleder.
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13.
I praktikken arbejdede Thomas med benarbejde, kropholdning og afstand.
Første angreb – forsvar/ parader – kontra angreb.
Thomas lagde rigtig stor vægt på de grundlæggende ting, som bokseren skal lære og hele tiden skal
gentage.
”Teknikkens moder er gentagelser” som vi har lært af alle de store trænere, vi har samarbejdet med
gennem årene.
Undervejs var der mange positive tilkendegivelser fra deltagere, som selv havde oplevet tingene på
”fremmede steder”.
Under sidste del af kurset gennemgik Hans de vigtigste regler samt kommende ændringer.
Nu skulle de afvente det nye cirkulære fra DaBU med i krafttræden 1/1 2018.
Efter indlæg med belærende/ oplysende ting fra boksernes/trænernes verden, så vi på ranglister over
verdens bedste boksenationer efter OL i Rio 2016 og sammenlignede dem med ranglister efter VM i
Hamburg 2017.
Ved evalueringen blev der kun udtrykt tilfredshed med kurset.
Endelig var der, som på alle kurser, den store sidegevinst, at man kommer tættere på kollegaerne i
andre klubber, hvilket er meget frugtbart for samarbejdet klubberne imellem. Med DaBU som den store
overskrift.
Til sidst fik alle deltagerne udleveret et flot DaBU diplom.
14.
Deltagere rutinerede 2017
Lars Filbert
Jørgen Hede Jensen
Jim Andreasen
Brian Brix
Anders Kristensen
Johnny Dehnfeld
Brian Doktor
Martin Pedersen
Kenneth Jepsen
Helal El-Abed
Tom Jensen
Mikkel Nielsen
Kurt Lykke

Kolding BK
Grindsted AK
Pandrup BK
Pandrup BK
FAK Århus
Sønderborg ABK
BK Lyngby Frem
EBBK, Esbjerg
BK Sct, Jørgen, Holstebro
A Olympia
BK Nordsalling
A Olympia
Lindholm BK

15.
Kurser planlagt – 2018
DaBUs Niveau 1: 03. – 06 maj + 14. – 17. juni
DaBUs Niveau 2: 19. – 22. april + 31. maj – 03. juni
DaBUs Nye SABU: 10. – 11. august
DaBUs Nye JABU: 17. – 18. august
Gæstetræning
Klubber, som på eget initiativ vil lave et lille trænerkursus for deres nye eller gamle trænere for at få
tilført nye impulser, kan samle 8 – 10 trænere i deres egen klub.
Kurset kan afholdes en hverdagsaften, fredag aften, lørdag eller fredag aften + lørdag.
Instruktionsudvalget kan så komme og undervise i de emner, man ønsker at arbejde med. Man kan evt.
gå sammen med andre klubber.
Klubben står for alt det praktiske, og vi for undervisningen.
Afslutning
Jeg stopper nu efter 42 år i DaBUs Instruktionsudvalg, heraf de 38 år som formand.
Ca. 350 kurser har jeg stået for med mange gode skiftende kollegaer. De fleste har haft lang levetid.
Hans Boesen og Jon Bahl har begge kunnet fejre 25 års jubilæum under vores gode samarbejde. Efter
eget ønske (72 år) slutter jeg nu - efter at have orienteret DaBU om beslutningen for et år siden. Dog vil
jeg fortsat gerne give en hånd med, hvis det passer alle parter.
Tak for et godt samarbejde til alle de mange klubber og udvalg i både JABU, SABU og DaBU, der har
bidraget til vores kurser gennem de mange år.
Mindernes bog er stor.
Held og lykke med instruktionsarbejdet fremover og et samlet DaBU.
Venlig hilsen
Raymond Christensen

(DaBUs Instruktionsudvalg)
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Lovudvalgets beretning 2017/2018
Lovudvalget har i mange år bestået af Finn Kristensen, Flemming Nissen og undertegnede. I sæsonen
2017/2018 trak Flemming Nissen sig fra arbejdet i Udvalget – og i stedet blev Mikkel Holten Møller valgt.
Tak til Flemming Nissen for hans store indsats i Udvalget.
I det forløbne år har Udvalget været meget optaget af de overvejelser der har været og de beslut-ninger,
der er truffet omkring evt. nedlæggelse af lokal-unionerne og dermed de lovmæssige ændringer, som en
”sammenlægning” vil resultere i.
Arbejdet er foregået i et tæt samarbejde med DaBU´s bestyrelse – og forventes færdigt til frem-læggelse
på Repræsentantskabsmødet 2018.
Derudover har Udvalget bistået med besvarelse af såvel konkrete, som mere generelle spørgsmål fra
klubberne.
Lovudvalgets opgaver er i lovene beskrevet således:
bistå DaBU´s bestyrelse med á jourføring og redigering af DaBU´s love og reglementer,
indarbejde ændringer i love og reglementer, efter vedtagelse på repræsentantskabsmøderne og
i samarbejde med DaBU´s bestyrelse, fremsætte forslag til ændring af og til nye love og
reglementsbestemmelser.
Juni 2018
På udvalgets vegne
Keld Frederiksen
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DaBUs Elitesektions beretning 2017/2018
Eliteudvalget har i sæsonen haft 3 medlemmer: Rachid Idrissi og Thomas Møllenberg, samt formand
Thomas Kyø.
Kontaktperson: DaBU formand Lars Brovil.
Thomas Møllenberg er efter faglige uenigheder udtrådt af udvalget. Vi leder i skrivende stund efter en
afløser. Tak til Thomas for indsatsen igennem mange år.
Alle turneringer som DaBU har deltaget i, er lagt ud på DaBUs facebookside med kampreferater. De
største begivenheder vil blive behandlet her.
Kvindeboksning: Elite, U17 og U19
For Elite kvinder var de store mål EM og VM. EM skulle have været afhold i maj, i Polen, men blev flyttet
til Bulgarien og udsat til juni måned. DaBU deltog med Ditte Frostholm i 60 kg, og Yvonne B. Rasmussen
i 64kg. Som forberedelse var vi i træningslejr i Tyskland sammen med Tjekkiet, Frankrig, Finland,
Sverige og selvfølgelig Tyskland. Derudover en kort tur i Norge, da lejren i Tyskland var planlagt i forhold
til EM's oprindeligt planlagte datoer. Ditte trak tyskland i 1/16 finalen og vandt lplanmæssigt 5-0. I 1/8
finalen skulle hun så møde den andenseedede russer. For at gøre det endnu sværere starter Ditte dagen
med en madforgiftning. Vi forsøger at få den under kontrol, og Ditte virker til at være kommet sig da hun
skal i ringen. Ditte bokser en godkendt kamp mod den dygtige russer, men man kan godt se hun mangler
lidt energi i forhold til normal standard. Russeren vinder helt fortjent og ender turneringen med en
sølvmedalje, hvilket betyder Ditte ender som nummer 10 ved EM. Da top 10 ved EM kvalificerer sig til
European Games 2019 i Minsk, er Ditte dermed kvalificeret.
Yvonne er seedet 3 i turneringen, og møder en uerfaren spanier i 1/8 finalen. Yvonne vinder kampen
overlegent, men står desværre til at møde Bulgarien i 1/4 finalen. Kvartfinaler er medalje eller ingenting
og det er ofte her man begynder at se de underlige afgørelser. Dem var der en del af inden Yvonnes
kamp. Yvonne bokser bulgareren, der er U22 europamester 2018, for meget udefra i første omgang.
Bulgareren løber frem med vilde sving, som en begynder, og det fanger hun Yvonne på nogen gange i
første omgang. Vi ændrer derfor taktikken og Yvonne går nu fremad og bruger sin fysik. Hun ødelægger
dermed bulgarerens boksning og ser ud til klart at vinde de sidste to omgange. Til vores forundring
vinder bulgareren dog kampen med alle dommerstemmer. Hun ender også som europamester, efter flere
lidt tvivlsomme kendelser. Det betyder dog at Yvonne ender som nummer 5 ved EM.
VM ligger først i november 2018, og er dermed først i næste beretning.
Ved de Nordiske Mesterskaber deltog DaBU med fire U19 kvinder og fire elite kvinder. Hos U19'erne var
der ingen modstander til Melissa Mortensen. Julie Madsen måtte gå en vægtklasse op for at møde norske
Annabelle Bruun, som hun tidligere har slået. I denne kamp, der var ret tæt, var vægtfordelen dog med
til at afgøre kampen til norsk side, og Julie måtte tage til takke med en sølvmedalje. Også Cecilie Kølle
måtte gå en vægtklasse op for at møde sidste års EM sølvvinder Wilma Viitanen fra Finland. Finnen var
for stor en mundfuld for Cecilie, der dog kæmpede bravt hele kampen. Sølv til Cecilie. Klaudia Lewadny
sad over i semifinalen, der stod mellem to norske boksere. Klaudia slog klart den bedste af de to i
finalen, og dermed guld til Klaudia.
Hos Elite kvinderne mødte Emilie Jespersen svenske Helena Envall i semifinalen. Emilie tabte til
svenskeren ved NM i 2017, og også i år var svenskeren en tand bedre end Emilie. Ditte Frostholm mødte
i semifinalen Jelena Jelic, Sverige. Ditte var mere aggressiv og vinder kampen. I finalen stod hun overfor
Mira Potkonen, Finland. Mira VM og OL bronzevinder og netop kåret som europamester. Ditte stod derfor
overfor en kæmpe udfordring. Mira var kom da også blæsende ud i første omgang, og var foran hele
kampen mod en modigt kæmpende Ditte, der måtte indkassere en sølvmedalje. Yvonne B Rasmussen
stod overfor Anni Viantie, Finland i sin semifinale. Yvonne havde slået finne ved NM sidste år og gentog
bedriften igen i år. I finalen mødte hun hjemmebanebokseren Madeleine Angelsen, også en bokser hun
før havde slået. Yvonne vinder også her og tager guld. Sidste kvindebokser ved NM var Lena Bertelsen.
Lena stod overfor Elina Gustafsson, Finland. Elina er VM bronzevinder 2016 og europamester 2018, og
hun viste sig at være for stor en mundfuld for relativt uerfarne Lena, der blev stoppet i 2. omgang. Sølv
til Lena.
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Hos U19 pigerne var EM og VM hovedmålet. EUBC havde i år valgt at afholde drengenes og pigernes EM
sammen. Det foregik i Italien i april måned. DaBU havde udtaget Melissa Mortensen som den eneste hos
pigerne. Melissa havde haft et længere skadesforløb med en brækket tommelfinger, men Eliteudvalget
valgte at sende hende alligevel, på baggrund af hendes flot U17 bronze fra EM 2017. Melissa mødte i 1/8
finalen Tania Medina fra Spanien. Spanieren var lidt mindre en Melissa og boksede aggressivt. Melissa
besidder dog en god slagkraft, og efter en lidt usikker første omgang fik hun gik fat i spanieren med
hårde træffere. 5-0 til Melissa. I kvarfinalen stod hun overfor Elina Georgieva, Bulgarien. Bulgarien er lidt
af en magtfaktor i kvindeboksning, og vi regnede derfor med en svær kamp. Kampen endte med at
minde om kampen mod Spanien, bortset fra Melissa havde smidt lidt af nerverne fra den første kamp og
egentlig boksede bedre. Hun tabte dog 3-2 og gik dermed glip af medalje og kvalifikation til VM i august.
Synd for Melissa efter en indsats der havde fortjent bedre.
U15 og U17 mænd
Hos U15 drengene har vi i 2018 ikke fundet de boksere der går rundt i klubberne stærke nok til
international boksning. Vi har derfor ikke udtaget nogen til U15 EM, der blev afholdt i maj.
For U17 bokserne er hovedmålet ligeledes EM. U17 EM afholdes i oktober i Anapa, Rusland. I skrivende
stund er der to kandidater til EM: Anas Khattab og Elias Idrissi – begge tidligere U15 EM medaljetagere.
Disse to drenge deltog i Bornemissza turneringen i Ungarn, 5-10 marts. Elias trak den asiatiske mester,
Mukhamedsabyr Bazarbayuli fra Kazakhstan. Det var nok den bedste bokser Elias har mødt, og det blev
da også til et nederlag, i en kamp hvor Elias virkelig måtte grave dybt for at forsøge at følge med. Anas
mødte i 1/8 finalen Kevin Scott, Sverige. Svenskeren var bedre end ventet og gav Anas en god kamp.
Anas trak dog det længste strå, og vandt kampen 3-2. I kvartfinalen stod Anas overfor Demler Zamora,
USA. Amerikaneren havde set uhyggeligt stærk ud i sin første kamp, så det lignede en stor mundfuld for
Anas. Anas boksede dog en af sine bedste kampe, men måtte se sig besejret 4-1 af amerikaneren der
vandt semifinalen over Rusland, og slog Ukraine ud med ét slag i finalen.
Begge boksere var udtaget til Boxam turneringen i Spanien, 7-13. maj. Anas måtte dog melde afbud med
en lændeskade få dage før afrejse. Elias vinder over Tyskland, Spanien og Italien og tager en flot guld i
turneringen.
U19 mænd
Her var hovedmålene EM og VM, som hos kvinderne.
Til EM var der udtaget tre drenge: Nikolai Terteryan (60kg), Oliver Møllenberg (64kg) og Jacob Bank
(69kg). Jacob var så uheldig at brække en finger i en dør og missede derfor både NM og EM. Fem dage
før EM måtte også Oliver melde fra med en skadet hånd. Her var Sebastian Terteryan sat på som
reserve, og han hoppede derfor ind med ultrakort varsel. Sebastian slog i 1/16 finalen Aksa Mäkelä,
Finland. I 1/8 finalen slog han Robert Gihrstein, Hviderusland. I kvartfinalen vandt han over Sabuhi
Abusov, Azerbaijan. Semifinalen taber han snævert til Hassan Azim, England. Dermed slutter Sebastian
med bronzemedalje, den første danske U19 medalje hos mændene siden Anders Hugger tog sølv i 1999.
Nikolai slog i 1/8 finalen Hampus Broman, Sverige. I 1/4 finalen taber han 3-2 til Nurlan Safarov,
Azerbaijan. Dét nederlag havde vi svært ved at se rimeligheden i. Azerbaijaneren endte som
europamester, og Nikolais præstationer viste klart, at han er blandt europas absolut bedste i sin
vægtklasse.
Hos drengene var kvalifikationskravet til VM, at blive top 6. Nikolai og Sebastian er derfor begge
kvalificeret til VM, der foregår i august i Ungarn.
Ved de Nordiske Mesterskaber havde DaBU tilmeldt fem U19 drenge. Der var ikke modstandere til Daniel
Malik (49kg) og Thorbjørn Boudigaard (91kg). Da Jacob Bank som tidligere nævnt blev skadet lige før
NM, blev den sjællandske mester Bekhan Mahauri indkaldt som afløser. Bekhan slog i sin semifinale
Håvard Illing, Norge, med energisk og aggressiv boksning. I finalen stod han overfor
hjemmebanefavoritten Don Emini, Norge. Bekhan bokser en kanon kamp mod den teknisk bedre
nordmand, men taber finalen 3-2. En flot præstation af Bekhan der trådte til med få dages varsel. Nikolai
Terteryan havde i 60kg også to norske modstandere. I semifinalen mødte han Basel Srour, som han uden
større problemer besejrede 5-0. I finalen mødte han Martin Skogheim. En modstander der på papiret
kunne se svær ud. Nikolai havde dog ingen problemer med Martin, der ikke rigtig kunne læse Nikolai.
Nikolai vinder guld og hæderen som bedste U19 bokser ved NM. Oliver Møllenberg mødte Daniel Grande,
Norge. Nordmanden var ikke på Olivers niveau og Oliver vandt en stensikker sejr. Finske Aksa Mäkelä
lignede en sværere udfordring i finalen, men har udførte Oliver gameplanen til perfektion og lukkede
fuldstændig ned for finnen med aggressiv boksning. Fortjent guld til Oliver.
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Elite mænd (senior)
Hos mændene er det et mellemår, uden EM og VM. Det er lige (juni) meldt ud, at der afholdes EU
mesterskaber i Spanien 8-19. november.
Ved de Nordiske Mesterskaber havde DaBU udtaget Ahmad El Ahmad (56kg), Danny Jensen (60kg),
Islam Zajpulayev (69kg) og Nikki Møller Sørensen (75kg). Der var ingen modstander til Ahmad i 56kg.
Nikki mødte Erik Mendoza, Sverige i semifinalen. De to boksede en fysisk kamp med mange hårde
træffere til begge boksere. Svenskeren trak det længste strå og vandt kampen 3-2. Islam Mødte Ruslan
Shidokaev, Norge i semifinalen. Det var en af Islams bedre kampe og han tog en 4-1 sejr over en god
modstander. I finalen mødte han Adolphe Sylva, Sverige. Svenskeren var en høj højrefodsbokser, og
Islam kunne ikke holde de gode takter fra semifinalen. På trods af Islam hurtigt så træt ud og ikke fik sin
boksning til at køre taber han dog kun 3-2. Et tæt nederlag betød en sølvmedalje til Islam. Danny Gik
direkte i finalen mod Ali Yusefi, Sverige. Svenskeren var en teknisk og smart højrefodsbokser, der voldt
Danny problemer i starten. Danny pressede bare på hele kampen, og kunne sætte tempoet op da
svenskeren begyndte at blive træt. En 5-0 sejr og fortjent guld til Danny.
Nutiden og Fremtiden
Angående den øjeblikkelige situation, så har vi i ES reflekteret over de erfaringer vi har gjort de senere
år. Vi er godt klar over, at mange klubber gerne vil have vi udtager en masse boksere, holder en masse
samlinger, sender dem ud at bokse i udlandet, gerne til EM og afholder en masse landskampe. I ES er vi
bare tvunget til at overholde det budget vi har, og alle aktiviteter koster både tid og penge. Det sætter
en naturlig begræsning for hvor meget vi kan gøre. Vi har derfor valgt at snævre feltet lidt ind og satse
på lidt færre boksere. Det første kriterie er den enkelte boksers nuværende niveau og talent på længere
sigt. Et andet kriterie er forståelse for og vilje fra klubben til at gøre de ting der skal til for at bokseren er
inde i en positiv udvikling. Der er for mange, også landsholdsboksere, der simpelthen ikke bokser nok.
Det er ikke noget nyt, og det er sagt fra ES så længe jeg kan huske. Det nye er, at vi nu drager
konsekvensen af det. Er bokserne ikke tilstrækkeligt aktive i klubregi, så udtager vi dem ikke. ES opgave
er at udtage de absolut bedste. Det bredere arbejde må, i den nuværende situation, ligge andetsteds,
især i klubberne.
På sigt er det meningen disse forhold skal forbedres via DaBUs strategispor, hvor hovedmålet er at
oprette et antal kraftcentre, der skal arbejde, dels med de bedste nuværende boksere, og dels støtte
udvikingen af de unge talenter. Visionen er, at centrene kan komme til at styrke dansk boksning ved at
sprede viden og erfaring fra landsholdet bredere ud til de klubber der ligger i det enkelte område.
Selve arbejdet med strategisporet er nok mere omfattende og udfordrende end vi på forhånd havde
regnet med. Der mangler stadig en præcis beskrivelse af hvad de enkelte parter, klub, kommune, DaBU,
eventuelle sponsorere, kan forventes at skulle stå for. Dette arbejde skal færdiggøres med hjælp fra DIF
konsulenter med erfaring fra andre forbund der har været igennem denne proces.
Jeg vil gerne sige tak til Thomas Møllenberg for hans tid i Eliteudvalget. Tak til Rachid Idrissi for det
fortsatte samarbejde og hans store arbejdsindsats.
Tak til Henrik Bauer, Shahbaz Aslam, Rachid Idrissi og Daryoush Sørensen for deres indsats med
landsholdstrupperne. En stor tak til klubberne og de mange dygtige trænere for deres store arbejde med
bokserne rundt om i landet.
Tak til Lars Brovil for god sparring og inspiration når der opstår udforudsete situationer. Tak til Marianne
på kontoret. Tak til Hans Boesen, der stadig er klar til at hjælpe når man ringer, hvad enten det er
statistikker på kampe eller gode råd på andre områder. Tak!
Thomas Kyø
Elitechef
DaBU
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EM U17-U19

2-10/07 – 2017

Sofia
48kg V Julie Madsen

Bulgarien
Danmark

T Oleksandra Besroda

5-0

Ukraine

54kg V Daria Puszka

Polen

T Freja Hansen

5-0

Danmark

52kg V Melissa Mortensen

Danmark

T Özgenur

4-1

Tyrkiet

54kg V Arifa Yailz

Tyrkiet

T Anna Rasmussen

4-1

Danmark

48kg V Alena Toharchuk

Rusland

5-0

T Julie Madsen

Danmark

54kg V Melissa Mortensen

Danmark

T Annabelle Bruun

4-1

Norge

54kg V Irina Cherezova

Rusland

T Melissa Mortensen

rsc-1

Danmark

V
T Melissa Mortensen – Bronze
EM U15 – Drenge

17-26/07 – 2017

Valcea
46kg V Maksims Volchenko

Rumænien
Letland

T Mikail Harmanci

5-0

Danmark

38,5 V Elias Idrissi

Danmark

T Efim Averchenko

5-0

Hviderusland

38,5 V Elias Idrissi

Danmark

T Maor Rusanov

3-2

Israel

38,5 V Radoslav Rosenov

Bulgarien

T Elias Idrissi

Danmark

5-0

Elias Idrissi – Bronze
_Brandenburg Cup

02-05/08 - 2017

Frankfurt Oder
60kg V Bishara Seizhan

Tyskland
Israel

T Ali Al Tamimi

Danmark

64kg V Ahmad Shitiwi

Israel

T Oliver Møllenberg

04-13/08 - 2017

Cascia
T Ana Staravoijtova
54kg V Helena Envall
T Bettina Dahl

5-0

Danmark

EU mesterskaber – Kvinder – Elite
60kg V Ditte Frostholm

5-0

Italien
Danmark

4-1

Litauen
Sverige
Danmark

5-0
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60kg V Kelly Harrington

Irland

T Ditte Frostholm

5-0

Danmark

64kg V Yvonne Bæk Rasmussen
T Stephanie Thour

Danmark

4-1

Sverige

64kg V Yvonne Bæk Rasmussen
T Yoelle Seydou

Danmark

3-2

Tyskland

64kg V Yvonne Bæk Rasmussen
T Carmela Donniaco

Danmark

5-0

Italien

Yvonne Bæk Rasmussen – EU mester
VM – Elite – Mænd

22/08 – 02/09 - 2017

Hamborg
56kg V Ryomei Tanaka
91+
91+

Tyskland
Japan

5-0

T Ahmad El Ahmad

Danmark

V Kem Ljungquist

Danmark

T Carlos Macia

Angola

V Bakhodir Zhololov

Uzbekistan

WO
KO1

T Kem Ljungquist
Landskamp Danmark – Holland
56kg V Mustafa Akraa

18/09 – 2017
Holland

T Sune Jørgensen

rsc-2

Danmark

64kg V Dao Atthaphon

Danmark

T Amin Boudhoum
64kg V Sammy Wagensfeld

Holland

T Islam Zajpulaev

3-0

Danmark

69kg V Xavier Kohlen

Holland

2-1

T Heva Shariff

Danmark

69kg V Nikki Møller Nielsen

Danmark

75

T Brandon Müllenberg

Holland

V Vlad Jaskuls

Holland

T Piotr Kitowski

Danmark

81kg V Rick De Nooyer

3-0
3-0

Holland

T Sean Larsen

2-1

Danmark
EM U17 Drenge

17-26/09 – 2017

Albena

Bulgarien

54kg V Alexander Tanko
T Anas Khattab
46kg V Sigurd Boesen
T Zoltan Bernath
48kg V Abdallah Abou Arab
80+

3-0

Holland

Slovakiet

4-1

Danmark
Danmark

5-0

Ungarn
Danmark

T Ciprian Dimitrou

Rumænien

V Mathias Hansen

Danmark

T Nikolaos Sotiropoulos

Grækenland

WO
3-2
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46kg V Tavi Dobre
80
80
80

Rumænien

T Sigurd Boesen

Danmark

V Mathias Hansen

Danmark

T Maksim Drach

Ukraine

V Mathias Hansen

Danmark

T Georgi Leftelov

Bulgarien

V Alexey Dronov

Rusland

T Mathias Hansen

Danmark

3-2
rsc-1
5-0
5-0

Mathias Hansen – EM Sølv
Sven Lange Box Cup

14-17/12 - 2017

Schwerin

Tyskland

57kg V Anas Khattab
T Chadi Baraia
60kg V Nikolai Terteryan
T Tobias Graefe
60kg V Mahdi Jallaw
T Karolis Karpicius
64kg V Petar Cetinic
T Enock Mblizi
60kg V Nikolai Terteryan
T Yvo Schlamp
66kg V Jacob Bank

Danmark
Frankrig
Danmark

60kg V Caas van Peer

Danmark
Schweiz

5-0

Danmark
Danmark

Holland

4-1

Tyskland

T Daniel Malik

Danmark

4-1

Indien

5-0

T Abdallah Abou Arab

Danmark

V Vuaydeep

Indien

T Sebastian Terteryan

Danmark

4-0

England

T Anas Khattab
60kg V Akshay Kumar
T Nikolai Terteryan
66kg V Jacob Bank

5-0

Danmark
Indien

4-1

Danmark
Danmark

T Sadik Gashi

5-0

Polen

48kg V Franklyn Dwomoh

57kg V Adam Azim

5-0

Tyskland

Danmark

63

5-0

Litauen

T Mahdi Jallaw

52kg V Bhavesh Khattimani

5-0

Tyskland

Danmark

T Igor Terlecki

5-0

5-0

Slovenien

Jacob Bank – Guld
Bornemissza Tournament

05-10/03 – 2018
Ungarn

46kg V Mukhamedsabyr Bazarbayuli
T Elias Idrissi

Kazakhstan
Danmark

5-0
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57kg V Anas Khattab

Danmark

T Kevin Scott

3-2

Sverige

57kg V Demler Zamora

USA

T Anas Khattab

Danmark

64kg V Sebastian Terteryan

Danmark

T Brian Van Vossen

4-1
5-0

Holland

69kg V Jacob Bank

Danmark

T Adam Vago

Slovakiet

49kg V Aleks Karamani

4-1

Serbien

T Daniel Malik

5-0

Danmark

60kg V Nikolai Terteryan

Danmark

T Cas van Peer

5-0

Holland

64kg V Sebastian Terteryan

RSCi1

Danmark

T Peter Ahlberg

Sverige

69kg V Jacob Bank

Danmark

T Sadik Gashi

5-0

Slovenien

91kg V Tibor Veres

Ungarn

T Thorbjørn Boudigaard

5-0

Danmark

60kg V Nikolai Terteryan

Danmark

T Arian Cekicaj

Tyskland

64kg V Sebastian Terteryan

Danmark

T Marco Merro

5-0
5-0

Italien

69kg V Jacob Bank

Danmark

T Dirk Weidenkeller

5-0

Tyskland

60kg V Rakhat Seitzhan

Kazakhstan

T Nikolai Terteryan

5-0

Danmark

64kg V Talgat Shaykov

Kazakhstan

T Sebastian Terteryan

Opg2

Danmark

69kg V Tibor Barbosu

Ungarn

T Jacob Bank

4-1

Danmark
3xsølv

Nordiske Mesterskaber

23-25/03 - 2018

Oslo
60kg V Nikolai Terteryan
T Basel Srour
64kg V Oliver Møllenberg
T Daniel Grande
69kg V Bekhan Mahauri
T Håvard Illing
57kg V Helena Envall
T Emilie Jespersen
60kg V Ditte Frostholm
T Jelena Jelic

Norge
Danmark

5-0

Norge
Danmark

5-0

Norge
Danmark

5-0

Norge
Sverige

5-0

Danmark
Danmark
Sverige

4-1
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64kg V Yvonne Bæk Rasmussen
T Anni Viantie

Danmark

4-1

Finland

69kg V Islam Zajpulaev
T Ruslan Shidokaev
75kg V Erik Mendoza

Danmark

4-1

Norge
Sverige

T Nikki Møller Nielsen
51kg V Annabelle Bruun
T Julie Madsen

3-2

Danmark
Norge

5-0

Danmark

63kg V Vilma Viitanen
T Cecilie Kølle

Finland

5-0

Danmark

75kg V Klaudia Lewadny
T Michelle Heimdal
60kg V Nikolai Terteryan
T Martin Skogheim
64kg V Oliver Møllenberg
T Aksa Mäkelä

Danmark

5-0

Norge
Danmark

5-0

Norge
Danmark

5-0

Finland

69kg V Don Emini

Norge

T Bekhan Mahauri
60kg V Mira Potkonen
T Ditte Frostholm
64kg V Yvonne Bæk Rasmussen
T Madeleine Angelsen
60kg V Danny Jensen

3-2

Danmark
Finland

5-0

Danmark
Danmark

4-1

Norge
Danmark

T Ali Yusefi

5-0

Sverige

69kg V Adolphe Sylva
T Islam Zajpulaev

Sverige

5-0

Danmark

EM U19 – Mænd og kvinder

17-26/04 - 2018

Roseto degli Abruzzi

Italien

54kg V Melissa Mortensen
T Tania Medina
54kg V Elina Georgieva
T Melissa Mortensen
64kg V Sebastian Terteryan
T Aksa Mäkelä
60kg V Nikolai Terteryan
T Hampus Bromann
64kg V Sebastian Terteryan
T Robert Hirshstein
60kg V Nurlan Safarov
T Nikolai Terteryan
64kg V Sebastian Terteryan
T Sabuhi Abusov
64kg V Hassan Azim
T Sebastian Terteryan

Danmark

5-0

Spanien
Bulgarien

3-2

Danmark
Danmark

5-0

Finland
Danmark

5-0

Sverige
Danmark

5-0

Hviderusland
Azerbaijan

3-2

Danmark
Danmark

3-2

Azerbaijan
England
Danmark

5-0
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Sebastian Terteryan – Bronze

Boxam Tournament

07-13/05 - 2018

Murcia

Spanien

69kg V Maimatti Tusunqiong

Kina

T Islam Zajpulayev

5-0

Danmark

46kg V Elias Idrissi

Danmark

T Oscar Sobiesczyk

4-1

Tyskland

64kg V Frederik Lundgaard Jensen
T Wang Gang

Danmark

5-0

Kina

46kg V Elias Idrissi

Danmark

T oier Ibarretxe Conde

Spanien

64kg V Frederik Lundgaard Jensen

Danmark

T Ricard Kovacs

RSC3
4-1

Ungarn

46kg V Elias Idrissi

Danmark

T Gianni Orazio

5-0

Italien

49kg V Daniel Malik

Danmark

T Sarawat Narinram

5-0

Belgien

69kg V Jacob Bank

Danmark

T Johannes Hickmann

Tyskland

64kg V Frederik Lundgaard Jensen

Danmark

T Musa Maruyev

4-0
5-0

Rusland

EM – Kvinder – Elite

04-13/06 – 2018

Sofia

Bulgarien

60kg V Ditte Frostholm

Danmark

T Annemarie Retzer

Tyskland

64kg V Yvonne Bæk Rasmussen

Danmark

T Lucia Blazquez

Spanien

60kg V Anastasia Belyakova

Rusland

T Ditte Frostholm

Danmark

64kg V Meliz Yunusova

Bulgarien

T Yvonne Bæk Rasmussen

Danmark

5-0
5-0
5-0
5-0
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Arrangements-, sponsor- og markedsføringsudvalgets beretning 2017/2018
Arrangementsudvalget har i sæsonen 2017/2018, bestået af Brian T.V. Andersen og undertegnede
I den forgangne sæson, har udvalget været involveret i tilrettelæggelse og gennemførelse af Danske
mesterskaber 17. – 19. november 2017 i Roskilde og Nationale begyndermesterskaber 20. – 22. april
2018 i Hornslet. Stor tak til de involverede klubber for et par vel gennemførte arrangementer.
Ud over ovennævnte arrangementer, har udvalget stået til rådighed for JABU i forbindelse med afvikling
af U19 og Elite der blev afviklet i Vejle.
Derud over har vi givet råd og vejledning i forbindelse med afvikling af klubstævner.
Til slut skal der lyde en stor tak til DaBUs bestyrelse for et godt samarbejde, til Marianne på DaBUs
kontor, til DaBUs øvrige udvalg vi har haft samarbejde med, samt ikke mindst til de klubber vi i sæsonen
har haft et rigtig godt samarbejde med.
På udvalgets vegne
Flemming Nissen
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Forslag til behandling
DaBUs bestyrelses oplæg til vedtagelse af nye vedtægter
Med intentionen om at få et nyt opdateret sæt vedtægter der er afstemt med tiden og som samtidig giver
rammer og mulighed for en mere rationel og operationel hverdag såvel sportsligt som administrativt.
DaBUs Lovudvalg samt bestyrelse

D
NUGÆLDENDE VEDTÆGTER
for DaBU

FORSLAG
TIL NYE VEDTÆGTER for DaBU

Love I
§ 1 - Navn og hjemsted
Organisationens navn er Danmarks Bokse-Union, DaBU,
tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund og International Boxing
Association (AIBA).
DaBUs hjemsted og sekretariats adresse er: Danmarks
Bokse-Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605
Brøndby

Ingen ændringer.

§ 2 - Formål
DaBU´s formål er at fremme en rationel, sund og nobel
udvikling af boksning i Danmark, samt at virke retledende
og rådgivende for amatørboksningen i Danmark

Foreslåes ændret til:
DaBU´s formål er at fremme en rationel, sund og nobel
udvikling af konkurrenceboksning i Danmark, samt at
virke retledende og rådgivende for dennes udvikling.

§ 3 - Organisation
DaBU´s anliggender varetages af repræsentantskabet,
bestyrelsen, appeludvalget, lokalunionerne samt de i
henhold til § 9 nedsatte udvalg.

Foreslåes ændret til:
DaBU´s anliggender varetages af repræsentantskabet,
bestyrelsen, appeludvalget samt evt. nedsatte ad hoc
eller varige udvalg, som bestyrelsen måtte nedsætte i
henhold til § 9.

§ 4 - Opløsning
Danmarks Bokse-Union kan kun opløses, når to på
hinanden følgende repræsentantskabsmøder har vedtaget en
sådan opløsning med 2/3 majoritet.

Ingen ændringer.

Det sidst afholdte møde træffer i dette tilfælde bestemmelse
om anvendelse af unionens midler. Midlerne kan alene
anvendes til idrætslige formål
Love II
Organisation, administration og økonomi
§ 5 - Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er DaBUs højeste myndighed og kun
det kan vedtage ændringer i DaBU´s love og reglementer.
Dette består af DaBU´s bestyrelse, fire medlemmer fra hver
lokalunions bestyrelse/forretningsudvalg samt én
repræsentant fra hver af de under DaBU stående foreninger,
der alle har stemmeret.

”fire medlemmer fra hver lokalunions bestyrelse/forretningsudvalg” og ”og reglementer” udgår, og foreslåes ændret til:
”Repræsentantskabet er DaBU´s højeste myndighed og
kun det kan vedtage ændringer i DaBU´s love.
Repræsentantskabet består af DaBUs bestyrelse samt
én repræsentant fra hver af de under DaBU stående
foreninger, der alle har stemmeret.”

En foreningsrepræsentant kan kun repræsentere én forening
og kan kun afgive stemme ved personligt fremmøde.
Foreningerne kan alene afgive stemme ved den fremmødte
foreningsrepræsentant, der skal være bestyrelsesmedlem
eller træner i den klub han/hun repræsenterer.
Medlemmer af DaBU´s bestyrelse og lokalunionernes
bestyrelse/forretningsudvalg kan ikke møde som
foreningsrepræsentanter og kan kun afgive stemme ved

”og lokalunionernes bestyrelse/forretningsudvalg” udgår og foreslåes ændret til:
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personligt fremmøde.
Samtlige udvalgsmedlemmer i de af DaBU´s bestyrelse nedsatte udvalg, de eventuelle resterende medlemmer af lokalunionernes bestyrelse/
forretningsudvalg, medlemmer af DaBU´s appeludvalg, revisorerne og DaBU´s repræsentanter i EUBC/AIBA´s kommissioner, der er valgt
udenfor repræsentantskabet og bestyrelsen, har
ret til med taleret men, uden stemmeret, at deltage i DaBU´s repræsentantskabsmøder.

§ 6 - Repræsentantskabsmøder
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i september
måned. Datoen bekendtgøres i maj/ juni måned. Indkaldelse
sker med 4 ugers varsel.

Den specificerede dagsorden, indkomne forslag,
bestyrelsens beretning og beretning fra udvalgene, samt det
reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår den 1.
januar til den 31. december skal dog først være
lokalunionerne og foreningerne i hænde senest 2 uger før
repræsentantskabsmødet.

Medlemmer af DaBU´s bestyrelse kan ikke møde som foreningsrepræsentanter og kan kun afgive stemme ved personligt fremmøde.
”de eventuelle resterende medlemmer af lokalunionernes bestyrelse/forretningsudvalg,” udgår
og ændres til:
”Samtlige udvalgsmedlemmer i de af DaBU´s
bestyrelse nedsatte udvalg, medlemmer af
DaBU´s appeludvalg, revisorerne og DaBU´s
repræsentanter i EUBC/AIBA´s kommissioner,
der er valgt udenfor repræsentantskabet og bestyrelsen, har ret til med taleret, men uden
stemmeret, at deltage i DaBU´s repræsentantskabsmøder.”

Foreslåes ændret til:
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert
år inden 1. juni. Bestyrelsen fastsætter og bekendtgør
datoen inden udløbet af februar måned med et varsel
på minimum 2 måneder. Bekendtgørelse sker på
DaBU´s officielle hjemmeside og udsendes pr. mail til
hver af de under DaBU stående foreninger.

Det foreslåes:
”lokalunionerne og” udgår
Det foreslåes tilføjet:
Indkaldelse sker på DaBU officielle hjemmeside og
udsendes pr. mail til hver af de under DaBU stående
foreninger.

På dette foretages:
1) Valg af dirigent
2) Mandaternes godkendelse
3) Bestyrelsens beretning
4) Kassereren foreligger det reviderede regnskab
5) Appeludvalgets beretning
6) Udvalgenes beretninger
a. Breddeudvalget
b. Dommer- og kamplederudvalget
c. Instruktionsudvalget
d. Lovudvalget
e. Elitesektionen
f. Arrangements- Sponsor- og
Markedsføringsudvalget
7) Indkomne forslag
8) Valg af bestyrelse ifølge lovene
9) Valg af Appeludvalg ifølge lovene
10) Valg af Revisorer ifølge lovene
11) Eventuelt
Repræsentantskabet kan ekstraordinært indkaldes af
bestyrelsen på foranledning af denne selv, og skal indkaldes,
såfremt 1 lokalunions repræsentantskab eller 1/3 af de under
DaBU stående foreninger indsender skriftlig begæring
herom, med angivelse af forhandlingsemne.
Bestyrelsen skal i sådanne tilfælde indkalde til mødet med 2
ugers varsel senest 1 uge efter begæringens modtagelse.

.

Pkt. 6) foreslåes ændret til:
6) Beretning fra nedsatte udvalg.

Pkt. 8) foreslåes ændret til:
8) Valg af Formand
9) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Det foreslåes at ”9)” ændres til ”10” og at ”Valg af
Revisorer ifølge lovene” udgår.

Det foreslåes:
”1 lokalunions repræsentantskab eller” udgår.

Det foreslåes tilføjet:
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Repræsentantskabet, såvel det ordinære, som det
ekstraordinære, er beslutningsdygtig uanset antallet af
fremmødte.

Indkaldelse sker på DaBU´s officielle hjemmeside og
udsendes pr. mail til hver af de under DaBU stående
foreninger.

Afgørelser på repræsentantskabsmøder træffes med simpel
stemmeflerhed, dog kræves der til lovændringer 2/3
majoritet. Afstemning skal, når dirigenten eller 10
stemmeberettigede repræsentanter forlanger det, være
skriftlig.
I tilfælde af stemmelighed skal dirigenten foranstalte ny
afstemning, og såfremt der herefter stadig er stemmelighed
er forslaget bortfaldet.
Afholdelsessted for ordinære og ekstraordinære
repræsentantskabsmøder fastsættes af DaBU´s bestyrelse.

§ 7 - Forslag på Repræsentantskabsmøder
Medlemsforeningerne, lokalunionerne og bestyrelsen kan
fremsætte forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.

”, lokalunionerne” udgår

Forslag fra medlemsforeningerne og lokalunionerne skal
dog for at kunne komme til behandling være skriftligt
motiveret og modtaget af bestyrelsen senest 6 uger inden
repræsentantskabsmødet.

”og lokalunionerne” udgår
Fristen på 6 uger foreslåes ændret til
”4 uger”
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§ 8 - Valg af bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, næstformand,
kasserer samt en repræsentant fra hver af de to
lokalunioners bestyrelse/forret-ningsudvalg. Formand,
næstformand og kasserer vælges af DaBUs
repræsentantskab for 2 år ad gangen. Formanden vælges i år
med lige årstal, næstformand og kasserer i år med ulige
årstal.

Foreslåes ændret til:
”Bestyrelsen består af én af Repræsentantskabet valgt
formand og 4 af Repræsentantskabet valgte
medlemmer. Formanden vælges for en periode på 2 år
(i lige år). Øvrige medlemmer vælges ligeledes for en
periode på 2 år (2 vælges i lige år og 2 i ulige år).
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og
kasserer, der vælges af og indenfor bestyrelsen.”

Lokalunions repræsentanter vælges af de to lokalunioners
bestyrelse/forretningsudvalg eller repræsentantskab – alt
efter disses bestemmelser.

Dette afsnit foreslåes slettet.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af en under
DaBU stående forening. DaBUs formand, næstformand og
kasserer må ikke sidde i bestyrelsen/forretningsudvalget for
en lokalunion.

Foreslåes ændret til:
”Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af en
under DaBU stående forening og må ikke sidde i
bestyrelsen for en sådan forening.

§ 9 - Udvalg
Som bistand til at varetage de opgaver, som påhviler
bestyrelsen, nedsættes nedennævnte udvalg.
Udvalgsmedlemmerne skal være udpeget af DaBUs
bestyrelse senest 10 dage efter det årlige ordinære
repræsentantskabsmøde. Valgperioden løber derefter frem
til det kommende ordinære repræsentantskabsmøde,
hvorefter der sker nyvalg eller genvalg.

Foreslåes ændret til:
Som bistand til at varetage de opgaver, som påhviler
bestyrelsen, er bestyrelsen berettiget til at nedsætte
udvalg, der enten er varige eller udpeget til at udføre
konkrete adhoc-opgaver.

9.1. Breddeudvalg – består af 3 – 5 medlemmer, der
udpeges af DaBU´s bestyrelse for et år ad gangen.
Bestyrelsen udpeger formanden, men udvalget konstituerer i
øvrigt sig selv. Derudover består udvalget af en evt.
breddekonsulent, jf. i øvrigt § 13 i Reglement III.
9.2. Dommer- og kamplederudvalg – består af 3 – 5
medlemmer, der udpeges af DaBUs bestyrelse for et år ad
gangen. Bestyrelsen udpeger formanden, men udvalget
konstituerer i øvrigt sig selv jf. i øvrigt § 14 i Reglement III.
9.3. Instruktionsudvalg – består af 3 – 5 medlemmer, der
udpeges af DaBUs bestyrelse for et år ad gangen.
Bestyrelsen udpeger formanden, men udvalget konstituerer i
øvrigt sig selv, jf. i øvrigt § 15 i Reglement III.
9.4. Lovudvalg – består af 3 medlemmer der udpeges af
DaBUs bestyrelse for et år ad gangen. Bestyrelsen udpeger
formanden, men udvalget konstituerer i øvrigt sig selv, jf. i
øvrigt § 16 i Reglement III.
9.5. DaBU´s Elitesektion (DES) – består af 3 - 5
medlemmer, hvoraf mindst 3 skal have træneruddannelse.
Såfremt DaBU har en landstræner tilknyttes denne til
udvalget som formand. Medlemmerne udpeges af DaBU´s
bestyrelse for et år ad gangen som henholdsvis formand og
medlemmer, jf. i øvrigt § 17 i Reglement III.
9.6. Arrangements- Sponsor og markedsføringsudvalg –

Udvalgsmedlemmernes valgperiode afgøres af
bestyrelsen.
Indholdet af pkt. 9.1.-9.6. foreslåes slettet.
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består af 3 - 5 medlemmer, der udpeges af DaBUs
bestyrelse for et år ad gangen. Bestyrelsen udpeger
formanden, men udvalget konstituerer i øvrigt sig selv, jf. i
øvrigt § 18 i Reglement III.
Udvalgene skal fremsende skriftlig beretning over det
udførte arbejde, henholdsvis i januar måned og til DaBU´s
ordinære repræsentantskabsmøde.
§ 10 - Bestyrelsen
Bestyrelsen har den overordnede styring og fungerer som
daglig leder af DaBU efter de retningslinier, der er fastsat af
repræsentantskabet og beskrevet i lovene.
Bestyrelsen fastsætter med ansvar overfor
repræsentantskabet de principielle retningslinier der
arbejdes efter i DaBU.

Endvidere virker bestyrelsen som formidler af samarbejdet
mellem foreningerne (lokalunionerne) og som koordinator i
samarbejdet mellem DaBU´s udvalg.

Det foreslåes indsat følgende afsnit i § 10:
Bestyrelsen fastsætter sin egen Forretningsorden.

Foreslåes indsat nyt afsnit i § 10, da kompetencen til at
ændre indholdet af Reglementerne foreslåes overført til
Bestyrelsen:
”Bestyrelsen fastsætter, bekendtgør og á jourfører med
ansvar overfor AIBA, DIF, Justitsministeriet,
Sundhedsmyndighederne og Repræsentantskabet,
hvilke regelsæt, der skal være gældende for at kunne
udøve konkurrenceboksning i Danmark.
”(lokalunionerne)” udgår.

Bestyrelsen har ansvaret for at repræsentantskabets
beslutninger iværksættes.
Bestyrelsen kan ikke drages til ansvar for foreningens
forpligtelser ud over den til enhver tid værende formue i
foreningen.
Udtræder nogen af bestyrelsen, skal denne konstituere et
supplerende medlem indtil næste repræsentantskabsmøde,
og har samtidig ret til at omkonstituere bestyrelsen.

Det foreslåes,
at ”skal” ændres til ”kan”

§ 11 - Administration
Sekretariatet skal bistå bestyrelsen i den daglige
administration af forbundets anliggender, og skal drage
omsorg for, at de af bestyrelsen trufne beslutninger
iværksættes.

Ingen ændringer.

Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatsleder, hvis funktion
og kompetence fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan endvidere ansætte en generalsekretær
og/eller en konsulent, hvis arbejdsområde og kompetence
fastsættes af bestyrelsen.
§ 12 - Landskampe, Mesterskaber m.m.
Kun DaBU kan afholde landskampe. DaBU´s bestyrelse
tilrettelægger landskampsterminerne for en 2-årig periode,
der senest på DaBU´s ordinære repræsentantskabsmøde
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bekendtgøres for medlemsforeningerne.
DaBU´s bestyrelse forestår ledelsen af DaBU´s
arrangementer under medvirken af
bestyrelsen/forretningsudvalget i den lokalunion, hvori
arrangementet er placeret.

Foreslåes ændret til:
”DaBU´s bestyrelse forestår ledelsen af
DaBU´s arrangementer – evt. under medvirken
af en eller flere foreninger under DaBU.”

Eventuelle udtagelses-/kvalifikationskampe kan af
bestyrelsen henlægges til foreningsarrangementer.
Danmarks Idræts-Forbunds mesterskaber i boksning
(DaBU´s danske senior mesterskaber i boksning) kan kun
udskrives af DaBU og afholdes i november måned.
Bestyrelsen kan vedtage at afholde andre stævner end de
ovenfor angivne.
Bestyrelsen kan vedtage at sende deltagere til internationale
mesterskaber og turneringer
§ 13 - Lokalunionerne
Danmarks Bokse-Union er organiseret i lokalunioner og
deres foreninger. DaBUs love og reglementer er gældende
for lokalunionerne og deres foreninger.

Det foreslåes, at § 13 i sin helhed udgår.

Lokalunionerne består af 2 unioner med Storebælt som
skillelinie. Unionen vest for Storebælt benævnes: Jydsk
Amatør Bokse-Union, forkortet JABU. Unionen øst for
Storebælt benævnes: Sjællands Amatør Bokse-Union,
forkortet SABU.
Lokalunionernes anliggender varetages af deres
repræsentantskaber og unionsledelse
Lokalunionernes repræsentantskab vælger
bestyrelse/forretningsudvalg og vedtager egne love og
reglementer.
Ved lov divergens er DaBU´s love gældende.
Lokalunionernes ordinære repræsentantskabsmøder
afholdes i maj måned.
DaBU´s bestyrelse har ret til at lade sig repræsentere ved
lokalunionernes ordinære og ekstraordinære
repræsentantskabsmøder og har på disse taleret, men ikke
stemmeret.
Lokalunionerne skal under ansvar overfor DaBU varetage
DaBU´s interesser inden for de områder, de spænder over.
DaBU´s bestyrelse kan, hvor det skønnes nødvendigt, skride
ind overfor lokalunionernes administrationsmåde
§ 14 - Økonomi
DaBU´s midler anvendes til at fremme boksesporten i
henhold til trufne beslutninger. Bestyrelsen er ansvarlig i
alle økonomiske anliggender.
Unionens værdipapirer skal noteres som tilhørende
Danmarks Bokse-Union.
DaBU tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan
dog udstede prokura.
Bestyrelsen arbejder på baggrund af DaBU´s aktivitetsplan

”§14” ændres til ”§ 13”
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og budget for den kommende sæson.
§ 15 - Revision
Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret
revisor efter bestyrelsens valg.

”§15” foreslåes ændret til ”§ 14”

Kritisk revision af DaBU´s regnskab foretages af 2 revisorer
valgt på det årlige repræsentantskabsmøde. Ved hvert års
ordinære repræsentantskabsmøde afgår et medlem (det først
valgte).

Dette afsnit 2 foreslåes slettet.

Den kritiske revisions formål er at påse at såvel indtægtssom udgiftsbilag svarer til beslutninger truffet af bestyrelsen
og repræsentantskabet. DaBU´s revisorer afgiver sine
bemærkninger skriftligt til bestyrelsen.

Dette afsnit 3 foreslåes slettet.

Revisorerne har ret til at overvære
repræsentantskabsmøderne, dog uden stemmeret.
Mindst en af revisorerne er pligtig at give møde på DaBU´s
repræsentantskabsmøde.
Dette afsnit 5 foreslåes slettet.
DaBU´s revisorer skal være medlem af en under DaBU
stående forening, men ikke være medlem af nogen
lokalunions- eller foreningsledelse.

Dette afsnit 6 foreslåes slettet.

§ 16 - Æresmedlemmer
Som æresmedlemmer kan bestyrelsen optage personer, der
på særlig vis har gjort sig fortjent af dansk amatørboksning

”§16” ændres til ”§ 15” og indholdet foreslåes ændret
til:
”Som æresmedlemmer kan bestyrelsen optage
personer, der indenfor dansk konkurrenceboksning på
en særlig og ekstraordinær måde, har gjort sig fortjent
dertil.

§ 17 - DaBU´s guldnål
DaBU´s guldnål kan tildeles personer, som gennem et
årelangt, uegennyttigt og fortjenstfuldt arbejde indenfor
Danmarks Bokse-Union har ydet en stor og usædvanlig
indsats for dansk amatørboksning.

”§17” ændres til ”§ 16”

Beslutning om tildeling af DaBU´s guldnål tages af
bestyrelsen efter indstilling fra denne selv eller
lokalunionernes bestyrelse/forretningsud-valg.

§ 18 - Uforudsete tilfælde
Indtræffer der tilfælde, der ikke er forudset i DaBUs love og
reglementer, er DaBU´s bestyrelse berettiget til at handle
efter skøn under ansvar overfor repræsentantskabet.
Love III

”amatørboksning”
foreslåes ændret til ”konkurrenceboksning.”
Dette afsnit foreslåes ændret til:
”Beslutning om tildeling af DaBU´s guldnål tages af
bestyrelsen efter indstilling fra denne selv eller fra en
under DaBU stående forening.”
”§18” ændres til ”§ 17”
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Bestemmelser for DaBU´s foreninger, medlemmer og
appeludvalg
§ 19 Amatørbestemmelser

§ 19-19.3. foreslåes udtaget af lovene, da regelsættet
fastsættes af bestyrelsen, bl.a. med henvisning til
AIBA´s regler derom, jf. i øvrigt forslaget ovenfor
under § 10 ovenfor,

19.1. Amatørdefinition
Amatør er den, der har en godkendt startbog under DaBU,
og ikke har en professionel licens.
19.2. Fortabelse af amatørrettigheder
Amatørrettigheder fortabes af den, der har eller har haft en
professionel licens.
19.3. Generhvervelse af tabte amatørrettigheder
Amatørrettigheder kan generhverves, når særlige forhold
taler herfor. Anmodning herom indsendes til DaBU´s
bestyrelse til endelig afgørelse under ansvar for
repræsentantskabet.

§ 20 – Optagelse
Enhver forening, der har boksning som formål, er berettiget
til at blive optaget i DaBU.
Begæring om optagelse indsendes gennem lokalunionen til
DaBU, vedlagt foreningens love, referat fra stiftende
generalforsamling, seneste generalforsamling, regnskab,
budget og liste over bestyrelsesmedlemmer, aktive og
passive medlemmer, samt navn på foreningens instruktører
og trænere.
Efter at have hørt lokalunionerne og søgt indhentet
oplysninger i området hvor foreningen har hjemsted, kan
bestyrelsen alene nægte optagelse af foreningen, hvis der er
konkrete forhold der viser, at boksning ikke vil blive udøvet
på forsvarlig vis.

”§ 20” ændres til ”§ 18” og
Overskriften foreslåes ændret til:
”Optagelse og udmeldelse.”
”boksning” foreslåes ændret til
”konkurrenceboksning”
”gennem lokalunionen” slettes.

Dette afsnit foreslåes slettet.

Dersom bestyrelsen afslår at optage en forening, skal
foreningen konkret have oplyst, hvad bestyrelsen betragter
som værende til hinder for optagelse af foreningen.
Foreningen skal have oplyst, at afslaget på optagelsen kan
forelægges DIF´s Appeludvalg.
Optagelse er gældende, når foreningen har betalt indskud og
et forholdsvis årskontingent iht. frist, fastsat af bestyrelsen.

Følgende afsnit foreslåes indsat i denne § - uden
ændringer flyttet fra nugældende § 22:
”Udmeldelse skal ske skriftligt til DaBU med mindst 5
ugers varsel til udgangen af DaBU´s regnskabsår.”

§ 21 - Kontingent
Årskontingent, eventuelt opkrævningsgebyr og indskud,
fastsættes af bestyrelsen.

”§21” ændres til ”§ 19”
og indholdet foreslåes ændret til:
”Årskontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og
opkrævnings-/rykkergebyr og indskud, fastsættes af
bestyrelsen. Tilsvarende fastsætter bestyrelsen
størrelsen af foreningernes betaling for den
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obligatoriske ulykkesforsikring.
Kontingentåret følger regnskabsåret (1. januar til 31.
december).
Er årskontingent ikke betalt senest 1 måned efter
forfaldsdato slettes foreningen.
Hvis en forening er slettet/udmeldt, jf. foranstående og § 22,
eller udmeldt af andre grunde, skal foreningen, som
betingelse for fornyet optagelse, på samme måde, som
anført under § 20, indsende ny begæring om optagelse,
herunder betale indskud. Evt. restance skal berigtiges inden
anmodning om optagelse kan behandles

”22” foreslåes ændret til ”20”
”20” foreslåes ændret til ”18”
Og
”betale indskud” udvides til:
”betale evt. indskud og indmeldelsesgebyr.”

§ 22 - Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse skal ske skriftligt til DaBU med mindst 5 ugers
varsel til udgangen af DaBU´s regnskabsår.

Overskriften foreslåes ændret til
”§ 20 – Eksklusion”
De følgende 3 linier foreslåes flyttet til § 20 (§18)
ovenfor.

Repræsentantskabet kan efter indstilling fra bestyrelsen
ekskludere foreninger, der ikke opfylder
formålsbestemmelsen i § 2

Foreslåes følgende tilføjelse;

§ 23 – Medlemsforpligtelser
Unionens medlemmer er forpligtet til:
23.1. at overholde DaBUs og lokalunionernes, DIFs og
AIBAs love og reglementer samt alle forhold i henhold
hertil trufne bestemmelser
23.2. at udfylde de af Danmarks Idræts-Forbund udsendte
skemaer til medlemsregistrering og indsende disse således,
at de rettidigt er Danmarks Idræts-Forbund i hænde.
Ved overskridelse af indsendelsesfristen er DaBU berettiget
til at afkræve foreningen et gebyr af samme størrelse, som
opkrævningsgebyret under § 21.
Indsendes oplysningerne så sent, at foreningen ikke
registreres af Danmarks Idræts-Forbund, slettes foreningen
som medlem af DaBU.
23.3. at yde lokalunionen og hovedunionen enhver bistand,
der måtte forlanges, enten til at tilvejebringe oplysninger
eller til gennemførelse af pålagt hverv.

”eller under skærpende omstændigheder ikke har
efterlevet DaBU´s love m.v., jf. § 21 nedenfor
angående ”Bestemmelser vedr. forseelser.”
”§23” ændres til ”§ 21”
”§23.1” ændres til ”§ 21.1”
”lokalunionernes” udgår.
”§23.2” ændres til ”§ 21.2”
Efter ”medlemsregistrering” foreslåes tilføjet ”m.v.”
Foreslåes ændret til:
Ved overskridelse af indsendelsesfristen er DaBU
berettiget til at afkræve foreningen det beløb, som
DaBU derved ikke har modtaget samt at opkræve et
gebyr af samme størrelse som opkrævnings/rykkergebyret under § 19

”§23.3” ændres til ”§ 21.3”
”lokalunionen og” udgår og ”hovedunionen” ændres til
”DaBU.”

23.4. Uden stævnetilladelse, indhentet hos lokalunionen, må
intet stævne afholdes.

Umiddelbart efter et stævnes afholdelse til lokalunionen at
indsende et udfyldt stævneskema ledsaget af
dommersedlerne.
Endvidere at indsende et stævneskema til DaBU´s
sekretariat med angivelse af alle de på stævneskemaet
ønskede oplysninger.
Lægeskemaet der tilsendes den arrangerende forening før
hvert stævne, skal straks efter stævnet indsendes til DaBUs
sekretariat, også såfremt der intet er at bemærke. Skemaet
skal underskrives af såvel kampleder som læge.

”§23.4” ændres til ”§ 21.4”
Og foreslåes ændret til:
”Uden stævnetilladelse, indhentet hos DaBU, må intet
stævne afholdes.”
”Umiddelbart efter et stævnes afholdelse til DaBU, at
indsende et udfyldt stævneskema ledsaget af
supervisor-skemaet.”
Dette afsnit foreslåes slettet,

Side 56 af 59

Følgende foreslåes indsat som nyt punkt:
Ovennævnte indberetninger m.v. kan efter bestyrelsens
bestemmelse ske digitalt.
23.5. Danmarks Bokse-Union besidder samtlige lyd- og
billedrettigheder til ethvert arrangement, som afvikles i
henhold til unionens vedtægter, love og mesterskabs- og
turneringsreglementer. Rettighederne omfatter enhver
formidling af lyd og billeder fra arrangementerne til
offentligheden i et hvilket som helst nuværende eller i
fremtiden udviklet medie eller format, hvad enten
formidlingen af lyd og billeder sker gennem analog eller
digital teknik eller gennem ”live” eller ”on-demand” transmission. Udnyttelsesrettighederne omfatter således – men er
ikke begrænset til – radio – og TV – transmission,
videooptagelse og distribution, transmission via Internet
eller Intranet, mobiltelefoni eller et hvilket som helst andet
medie, som måtte kunne formidle lyd og billeder fra
DaBU´s sportsarrangementer til offentligheden.

”§23.5” ændres til ”§ 21.5”

23.6. Ikke på plakater, programmer og lignende for
internationale stævner at reklamere på en sådan måde, at det
leder tanken hen på unions- og landskampe.

”§23.6” ændres til ”§ 21.6”

Ved offentlig konkurrence at meddele på plakater,
programmer og alle andre officielle dokumenter, at de er
medlemmer af pågældende lokalunion under Danmarks
Bokse-Union og Danmarks Idræts-Forbund.

Og dette afsnit foreslåes ændres til:
”Ved offentlig konkurrence at meddele på plakater,
programmer og alle andre officielle dokumenter, at de
er medlem af Danmarks Bokse-Union og Danmarks
Idræts-Forbund.”

”unions- og” foreslåes slettet.

Her i landet at afholde sig fra deltagelse i offentlige
konkurrencer, der står åbne for eller er arrangeret af
foreninger udenfor en lokalunion under DaBU, med mindre
denne har givet sin tilladelse hertil.
”en lokalunion under” foreslåes slettet.
Ikke uden DaBU´s og lokalunionernes samtykke, at afholde
andre mesterskaber end klubmesterskaber og
bymesterskaber.
”og lokalunionernes” foreslåes slettet.
Alliancer mellem foreninger skal have et sportsligt formål,
og må ikke stå i vejen for medlemmernes ambitioner og
udvikling, hverken nationalt eller internationalt.
Dette afsnit foreslåes slettet.
Alliancens kontaktperson skal meddeles til DaBU.
23.7. Mod forevisning af gyldig legitimation, at give
samme personkreds, der er opregnet under Reglement IV
pkt. b - h, vederlagsfri adgang til foreningens stævner.
23.8. at afholde sig fra propaganda blandt andre foreningers
medlemmer for at hverve disse
23.9. at undlade til konkurrencer at sende medlemmer, der
ikke har modtaget mindst 4 måneders bokseundervisning,
og som ikke er i besiddelse af gyldig startbog.

Dette afsnit oreslåes slettet.
”§23.7” ændres til ”§ 21.7” og indholdet foreslåes
ændret til:
”Mod forevisning af gyldig legitimation, at give en af
bestyrelsen nærmere opregnet personkreds
vederlagsfri adgang til foreningsstævner.”
”§23.8” ændres til ”§ 21.8”

Opvisningskampe skal afvikles uden domsafsigelse og skal
ikke registreres i startbogen. Startbogen skal dog forefindes
og være godkendt for sæsonen
Opvisningskampe skal i øvrigt følge samme regler som for

”§23.9” ændres til ”§ 21.9” og i øvrigt til:
”at undlade til konkurrencer at sende medlemmer, der
ikke opfylder de krav som fastsættes af bestyrelsen,
derunder omkring omfang af bokseundervisningen, og
besiddelse af gyldig startbog m.v.”
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almindelige kampe og må kun foregå mellem personer af
samme køn.
Startbogen skal medbringes ved hvert stævne bokseren
deltager i, og kampresultatet m.v. indføres af stævnelederen
eller stævnesekretæren. Lokalunionen udsteder startbog til
aktive boksere. Startbogen skal indeholde oplysninger om
evt. karantæner.
23.10. Ufortøvet at meddele et medlem, hvis DaBU har
indbudt vedkommende til at deltage i en konkurrence. En
forening kan ikke nægte et medlem at starte for DaBU.

Foreslåes slettet.

Foreslåes slettet.

Foreslåes slettet – til dels flyttet til pkt. 21.9. ovenfor.

Hvis en forening ikke overholder denne bestemmelse, er
bestyrelsen berettiget til direkte at rette henvendelse til de
udtagne boksere.
”§23.10” ændres til ”§ 21.10”
23.11. Alle henvendelser fra en forening eller dens
medlemmer skal fremsendes gennem den lokalunion,
foreningen tilhører.
23.12. Boksere, der er udtaget til at repræsentere DaBU, må
ikke uden DaBU´s tilladelse bokse ved andre arrangementer
end medlemsforeningens egne, senere end 5. dagen før det
for udtagelsen berammede arrangement.
23.13. Ikke til noget stævne at benytte andre end
autoriserede dommere og kampledere. Dispensation for
dommere kan dog indhentes hos lokalunionerne.

Punktet foreslåes slettet.

Ved deltagelse i konkurrencer i udlandet skal resultatet af
kampene indføres i bokserens godkendte startbog og senest
4 dage efter hjemkomsten meddeles lokalunionen og DaBU
skriftligt.

”§23.12” ændres til ”§ 21.11”

Ved deltagelse i internationale turneringer (indenlandske og
udenlandske), der er optaget på EUBC´s/AIBA´s kalender,
skal der altid forud indhentes godkendelse hos DaBUs
elitesektion. Den officielle rapport fra turneringen skal
videresendes til elitesektionens formand.

”§23.13” ændres til ”§ 21.12”
Dette 1. afsnit foreslåes slettet.

23.14. Intet offentligt boksestævne, herunder
opvisningsstævne/opvisningskampe, må finde sted uden
iagttagelse af gældende lovgivning, herunder cirkulærer og
forskrifter udstedt af Justitsministeriet og
Sundhedsstyrelsen.

Sidste linier foreslåes ændret til:
”…senest 4 dage efter hjemkomsten meddeles DaBU
skriftligt eller digitalt efter bestyrelsens nærmere
bestemmelse.”

23.15. Ingen bokser kan deltage i konkurrencer for mere
end en forening ad gangen.
Ved foreningsskifte, kan ingen bokser starte i konkurrence,
før tilladelse fra DaBU er givet, og alle forpligtelser til den
tidligere forening er ophørt (kontingent er betalt og evt.
udleverede materialer er afleveret).

Følgende foreslåes slettet:
”s elitesektion. Den officielle rapport fra turneringen
skal videresendes til elitesektionens formand.”
”§23.14” ændres til ”§ 21.13”
Følgende foreslåes slettet:
”herunder opvisningsstævne/opvisningskampe”

Ved foreningsskifte indsendes bokserens startbog straks til
DaBU for godkendelse af foreningsskiftet.
23.16. Ledere og/eller boksere, der har givet tilsagn om
deltagelse i et foreningsarrangement kan, hvis de udebliver
uden lovligt forfald, af DaBUs bestyrelse efter klage fra den
arrangerende forening, idømmes karantæne efter DaBU´s
bestyrelses skøn.

”§23.15” ændres til ”§ 21.14”
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Ligeledes kan boksere, der er udtaget til repræsentative
DaBU-opgaver, ved afbud idømmes karantæne efter
DaBU´s bestyrelses skøn.
23.17. Protester, der står i forbindelse med afholdt stævne,
nedlægges for lokalunionen, der videresender disse til
DaBU´s bestyrelse til behandling med lokalunionens
indstilling til protesten.
”§23.16” ændres til ”§ 21.15”
23.18. Unionens foreninger er abonnenter på unionens
officielle organ. Abonnementsafgiften fastsættes af
bestyrelsen.
23.19. Billetter til DaBU´s mesterskaber tilbydes til
DaBU´s foreninger forinden billetter udbydes i offentligt
salg.
23.20. Klubben er forpligtet til at give DaBU en
mailadresse, som er klubbens officielle.

”§23.17” ændres til ”§ 21.16”
Og foreslåes ændret til:
”Protester, der står i forbindelse med afholdt stævne,
nedlægges for DaBU´s bestyrelse til behandling.”
Indholdet af ”§23.18” foreslået slettet.

”§23.19” ændres til ”§ 21.17”
”§23.20” ændres til ”§ 21.18”
Og foreslåes ændret til:
”Foreningerne i DaBU er forpligtede til at oplyse
foreningens CVR-nr. samt navnene på
bestyrelsesmedlemmerne. Foreningen skal tillige give
DaBU en mailadresse, som er foreningens officielle,
hvortil alle henvendelser og indkaldelser til
repræsentantskabsmøder m.v., med bindende virkning,
kan sendes.”
§ 24 - Appeludvalget
Appeludvalget består af 3 medlemmer, der vælges på det
ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år ad gangen. Det
ene af udvalgets medlemmer vælges i ulige, de øvrige i lige
år. Det bør tilstræbes, at mindst ét af de 3 medlemmer har
juridisk kandidateksamen.
På hvert repræsentantskabsmøde vælges en suppleant,
gældende for en periode på et år ad gangen. Suppleanten er
berettiget til at deltage i udvalgets møder, dog uden
stemmeret.
Udvalget vælger selv sin formand. Udvalget er kun
beslutningsdygtigt når alle medlemmer er til stede.
Udvalget fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.
Medlemmerne har med taleret ret til at deltage i
repræsentantskabsmøderne, dog uden stemmeret.
Udvalgets medlemmer skal være medlemmer af en under
DaBU stående forening, men må ikke være

”§24” ændres til ”§ 22”
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bestyrelsesmedlem i DaBU eller medlem af nogen
lokalunions- eller foreningsledelse.
”lokalunions- eller” udgår.
§ 25 - Bestemmelser vedr. forseelser
Det påhviler enhver forening under DaBU og enhver
person, der er tildelt nogen funktion i dansk boksning,
uanset om pågældende er medlem af nogen forening under
DaBU eller ej, at
a) efterleve

DaBU´s

love,

reglementer

eller

”§25” ændres til ”§ 23”

”, reglementer” foreslåes slettet.

beslutninger, der er truffet i medfør heraf
b) overholde skrevne såvel som uskrevne regler for
sportslig optræden og sømmelig adfærd.
Tilsidesættelse heraf kan medføre misbilligelser, advarsler
eller midlertidig udelukkelse (karantæne indtil 12 måneder).
Sanktioner fastsættes af DaBU´s bestyrelse.
Bestyrelsen kan bestemme, at midlertidig udelukkelse skal
gælde for hele DaBU´s område.
Under skærpede omstændigheder kan DaBU´s bestyrelse
idømme endelig udelukkelse (karantæne udover 12
måneder) og kan ved særlig bestemmelse indberette
karantænen til Danmarks Idræts-Forbund og derved udvide
karantænen til at omfatte alle idrætsgrene.
Misbilligelser og advarsler kan ikke appelleres.
Udelukkelser kan appelleres gennem DaBU´s bestyrelse til
DaBU´s Appeludvalg, hvis kendelse igen kan appelleres til
Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg.
§ 26 - Appel af afgørelser
En af DaBU´s Appeludvalg truffen afgørelse kan indbringes
for Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg inden 4 uger
efter at parten har modtaget afgørelsen.

”§26” ændres til ”§ 24”

