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Kære bokse Danmark, 

 
 
 
Sæsonen er nu rigtig godt i gang – en meget vellykket boksecamp i Vordingborg. Det første stævne i BK 
Nordsalling regi med international deltagelse samt første turnering, Haslev Box Cup, er gennemført i 
super god atmosfære og i stor sportslig interesse. 
 
Et vel overstået repræsentantskabsmøde er gennemført. Et på mange måde historisk repræsentant-
skabsmøde hvor beslutning på fuld integration at lokalunionerne under et samlet Danmarks Bokse-Union 
blev endeligt vedtaget. 
 
Valg til bestyrelsen blev gennemført med stor opbakning til de enkelte kandidater. Bestyrelsen takker for 
tilliden og vi vil alle på bedste vis forsøge løfte jeres store tillid og gå ydmygt til opgaven med udvikling 
af hele Danmarks Bokse-Union – Vi går til opgaven med stor ildhu samt gejst og glæder os til løbende at 
præsentere og involverer jer i mange nye tiltag for udvikling af boksesporten i Danmark på alle niveauer. 
 
I første omgang har vi fuldt fokus på en gnidningsløs integrering af lokalunionerne under et samlet DaBU. 
De mange initiativer og ansvarsområder der har ligget i lokalunionsregi finder nu stille og roligt sin rette 
plads og ansvarsperson. Dette kommunikerer vi ud via www.dabu.dk når alle de praktiske opgaver har 
fundet sin rette plads, og vi er nu helt klar til sæsonen 2018/2019. 
 
Konstituerende bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 

Næstformand, Michael Jensen 

Kasserer Finn Bryhl  

Bestyrelsesmedlem Anna Peters  

Bestyrelsesmedlem Tina Hansen Berendsen 

Formand Lars Brovil 
 
Referat fra første bestyrelsesmøde den 19. september 2018 ligger på www.dabu.dk – ligeledes er her 
også kontaktoplysninger på de nye udvalg samt information omkring diverse praktik nu at finde på 
hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen er bevidst om at det er et helt nyt setup for alle og at der på mange måder er nye 
kontaktpunkter. Er der tvivl eller spørgsmål om hvor de enkelte opgaver ligger eller hvem de skal stiles til 
i det nye regi henstiller bestyrelsen til, at I kontakter formanden eller næstformanden. 
 
AIBA 
Der er valg til AIBAs repræsentantskab den 2.-3. november 2018 i Moskva. Formanden har været i dialog 
og møde med det danske NOC. De varetager opgaver omkring internationalt arbejde i DIF for alle de 62 
specialforbund. 
 
Der er ligeledes her frygt for at boksning potentielt kan være på vej ud af det olympiske program – 
hvilket er meget afhængigt af hvem der bliver valgt til AIBA præsident samt hvilke medlemmer der 
vælges ind i AIBAs bestyrelse. Den 3. oktober offentliggøres de nominerede kandidater til de forskellige 
poster. DaBUs bestyrelse i samarbejde med DIF og NOC fastlægger en strategi, der på bedste måde 
støtter vores mål. Bestyrelsen er efter kraftig opfordring fra DIF gået ind i AIBA og EUBC dialogen og 
giver nu vores stemmeret klart tilkende for at påvirke beslutningsgangen på bedste og mest 
demokratiske måde. 
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DaBUs – bokseanalysen og strategiaftale 
Next step med videreudvikling af de indsats- og udviklingsområder I ude i klubberne har tilkendegivet via 
jeres udsagn og input til analysen – er nu nærmere identificeret og vil munde ud i en kommende 
workshop, hvor samtlige klubber og ledere med interesse i udviklingen af Danmarks Bokse-Union vil blive 
inviteret.  
 
Disse workshops vil være faciliteret i et tæt samarbejde med DIF. Mere information på tid/sted og agenda 
for disse DaBU udviklingsworkshops vil blive kommunikeret på www.dabu.dk efter den 3. oktober 2018 – 
Vi håber på stor involvering fra hele bokse Danmark. 
 
Vores strategiplan samt -spor – hvilket reelt set danner grundlag for vores DIF støtteordning – er i et 
fornuftig flow – Vi kan indenfor kort tid informere flere retningslinje og rammer omkring de første tiltag 
på etablering af bokse kraftcentre under DaBU. 
 
DaBU Administration¨ 
Skal DaBUs bestyrelse kunne leve op til fremtidens forventninger fra repræsentantskabets, de store 
ønsker og krav til et langt højere serviceniveau og foreningssupport til jer ude i klubberne, er det stærkt 
påkrævet at vi har adgang til en mere professionel administrationsmodel – en administrationsmodel der i 
langt øget grad møder klubbernes store forventninger til udvikling, sportslige aktiviteter, elite og bredde 
arbejder, uddannelse samt forenings- og bestyrelsessupport. 
 
Tillige med vedligeholdelse og drift af nyhedsgenerende kommunikations-platforme såsom de sociale 
medier og DaBUs hjemmeside - kræver det at vi investerer i fremtiden – Det lader sig simpelthen ikke 
gøre udelukkende på basis af vi frivillige lederes indsats. 
 
DaBUs formand har indledt dialog med DIF og Idrættens Kompetence Center omkring rammerne og 
beskrivelsen af et fremtidigt mere nutidigt setup på en administrationsmodel, der i større grad lever op til 
samt møder vores ønsker om udvikling. 
 
Bestyrelsen forventer at kunne præsentere den endelige løsning og ansættelse, senest på det kommende 
repræsentantskabsmøde i 2019, men meget gerne før, således der kan sættes turbo på udviklingen. 
 
Udvalgsarbejde 
Bestyrelsen har den 20. september 2018 offentliggjort diverse udvalg – venligst tag rigtig godt imod 
personerne i de enkelte udvalg – De har alle sagt ja til at yde en stor og dedikeret indsats omkring 
arbejdet i de respektive udvalg. Bestyrelsen afholder hen over efteråret løbende møder med de 
forskellige udvalg for i et tæt samarbejde med de gode stærke kompetencer i udvalgene at fastlægge 
rammerne samt indsatsområderne, der skal dyrkes og udvikles i den enkelte udvalg. 
Der vil løbende blive kommunikeret ud via www.dabu.dk for nye tiltag og kommende aktiviteter. 
 

Startbøger, sæson 2018/2019 
Godkendelse samt udstedelse af nye startbøger varetages i DaBU vest af Finn Kristensen og i DaBU øst af 
Lotte Rasmussen, Roskilde. Se kontaktdata på www.dabu.dk 
 
Mesterskaber 2018 og 2019 
De Danske Mesterskaber 2018, den 23.–25. november i Holstebro – DaBUs arrangementsudvalg og BK 
Sct. Jørgen, Holstebro, er i tæt samarbejde klar til at byde jer velkommen. Invitationer samt tilmeldings-  
guidelines og links - er udsendt i dag. 
 
Til info vil eventuelle udskilningskampe til DM 2018 blive afviklet fredag den 9. november 2018.  
JM begynder mesterskaber samt U15 og U17 kvalifikation til JM i Vejle – afholdes den 19.-20. januar 
2019 i et samarbejde med Herning ABK. 
 
JM 100 års jubilæumsstævne den 25.-26. januar 2019 i Vejle - afholdes i tæt samarbejde med BK 
Wedala. Arbejdet omkring detailplanlægning af dette 100 års jubilæumsstævne er påbegyndt og 
arrangementsudvalget informerer ud i god tid. 



 

DANMARKS BOKSE-UNION 
IDRÆTTENS HUS - BRØNDBY STADION 20 - DK-2605 BRØNDBY 
 
 

DaBU – stiftet 4. januar 1915 
Telefon: +45 43 26 23 21 
E-mail:   dabu@dabu.dk 
www.dabu.dk 
 
CVR nr. 18200813 

 

 Medlem af DIF: Danmarks Idræts-Forbund � AIBA: Association Internationale de Boxe Amateur � EUBC: European Boxing Confederation 

 
 
SM 100 års jubilæumsstævne den 22.-24. marts 2019 afholdes i Vemmelev i et tæt samarbejde med 
Korsør ABK. 
 
Nationale Begynder Mesterskaber (NBM) afholdes april 2019 på Sjælland – de sidste detaljer mangler før 
arrangementet er endeligt på plads. Offentliggøres medio oktober 2018. 
 
De Danske Mesterskaber 2019 – afholdes i november - Det glæder bestyrelsen at kunne informere at vi i 
samarbejde med Gilleleje Bokseklub afholder disse mesterskaber i Gilleleje. 
 
DaBUs bestyrelse takker for de mange ansøgere og henvendelser på afholdelse af DaBU mesterskaber. 
Det tegner godt for fremtiden – Har I lyst til at byde ind på et af fremtidens mesterskaber venligst 
kontakt formanden for yderligere oplysninger. 
 
Opråb fra bestyrelsen 
Det er kommet bestyrelsen for øre at kørepenge mellem klubberne igen er et stort item. Når det samtidig 
er klubber, der er inaktive på afholdelse af stævner, som forlanger kørepenge og kompensation for tabt 
arbejde for at stille op til stævne/kampe er det tid til at overveje om vi reelt ønsker forsætte ad denne 
vej. 
 
Det er ikke bestyrelsens ansvar at regulere på klubbernes samarbejde. Vi vil stærkt opfordre og på det 
kraftigste anbefale at det på ny overvejes en ekstra gang, om ikke kørepenge klubberne imellem er en 
saga blot. I flere andre forbund er dette afskaffet for flere år siden. De har indset at skal aktiviteten i 
sporten øges med flere stævner og kampe til god og stor værdi for de aktive, hvilket jo reelt er vores 
kerneområde, må kørepenge afskaffes og være et ansvar i den enkelte klub. Vi kan oplyse, at det er helt 
normal praksis i de øvrige kampsportsforbund samt i fodbold og håndbold. 
 
I denne forandringstid med fuld integration af lokalunionerne under DaBU er bestyrelsen fra enkelte 
personer blevet forelagt påstande om at I ledere ude i klubberne ikke læser eller orienterer jer på hvad 
bestyrelsen lægger ud af informationer. Det er ingenlunde bestyrelsens opfattelses, men vi vil meget 
gerne her tage handsken op og opfordrer kraftigt alle til at skulle der på nogen måder være tvivl eller er 
der emner/punkter som man er uforstående overfor her i forandringsprocessen, stiller bestyrelsen sig 
fuldt ud til rådighed for en konstruktiv og konkret dialog. 
 
Næstformanden og formanden har henover det sidste stykke tid modtaget gentagne henvendelser fra en 
person, der har krævet svar på mangt og meget, har udpeget sig selv til talsmand for ”de mange” uden 
at kunne oplyse eller henvise faktuelt til de mange. 
 
Vi i bestyrelsen finder denne form for dialogtype utroligt demotiverende for vores fællesskab i DaBU. Det 
at vi skal bruge ekstremt meget tid på enkelte personers negative kommunikation, manglende 
forandringsvilje og regelrytteri, gavner på ingen måde vores fælles udvikling. 
 
Vi har en meget demokratisk proces med vores repræsentantskab som øverste myndighed. Vi afholder 
repræsentantskabsmøde i første halvår af 2019, hvor alle har muligheden for at give sin mening tilkende 
samt motivere forslag til ændringer af det eksisterende til noget andet eller noget helt nyt. Anvend denne 
demokratiske ret i stedet for at gå og hyle op i lukkede kredse. 
 
DaBUs digitale platform 
Platformen er nu i sidste testfase og indenfor kort tid klar til præsentation for jer i klubberne. Platformen 
indeholder mange muligheder og hjælpeværktøjer til dagligdagen for jer ude i klubberne, hvilket vil blive 
præsenteret i detaljer i to workshops i DaBU vest og DaBU øst senest ultimo november 2018. Invitationer 
vil blive udsendt medio oktober 2018 – Platformen vil være af stor værdi for alle klubber uanset 
aktivitetsniveau, hvorfor prioritering fra jer ude i klubberne til at deltage i disse workshops vil være 
stærkt ønskeligt. De økonomiske rammer for den digitale platform vil blive en del af det fremtidige 
kontingent setup. 
 

Breddearbejde og -samlinger, DaBU øst / DABU vest 
Arbejdet med breddesamlinger forsætter på et uændret højt niveau – de første samlinger er gennemført 
til meget stor tilfredshed for de aktive udøvere samt deltagende klubber. Støt op om de gode aktiviteter, 
som løbende bliver offentliggjort på vores www.dabu.dk samt DaBUs Facebook side 
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Diplomstævner 
Retningslinjer og rammer for afholdelse af diplomstævner findes opdateret på www.dabu.dk –  
For DaBU øst er Kent Hansen overordnet tovholder for afvikling af diplomstævner. Første diplomstævne 
afholdes ved Jyllinge Box Team den lørdag den 6. oktober 2018. 
 
I DaBU vest vil Jens Peter Zacho være overordnet tovholder for afvikling af diplomstævner. Første 
stævne afholdes ved BK THOR i Randers den 20. oktober 2018 kl. 10.00. 
 
Sidste nyt 
Formanden har modtaget ønske fra bestyrelsesmedlem Tina Hansen Berndsen om et midlertidige break i 
bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har accepteret denne anmodning, idet Tina er indstillet på forsat at løfte 
de opgaver, hvor Tina af bestyrelsen er udpeget som kontaktperson til udvalgene. Vi glæder os til at 
have Tina tilbage hurtigst muligt. 
 
Arrangementsudvalget - Bestyrelsen samt formanden i arrangementsudvalget ønsker at sammensætte 
udvalget med repræsentanter fra DaBU vest og DaBU øst, idet opgaver nu varetages på begge sider af 
Storebælt – Bestyrelsen søger herigennem kandidat fra DaBU øst til at indgå i udvalget. Forslag på 
emner/kandidater modtages hurtigst muligt. 
 
 
Med sportslig hilsen 
DaBUs bestyrelse 
Lars Brovil 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


