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 DaBUs medlemmer i AIBAs og EUBC kommissioner 
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Ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bokse-Union 2019 

 
Repræsentantskabsmødet afholdes søndag den 2. juni 2019 kl.10.00 på Fjeldsted Skov Kro, Store 
landevej 92, Fjeldstedskov, 5592 Ejby 
 

Registrering af stemmeberettigede mandater m.fl. påbegyndes kl. 9.30.  

 
I forbindelse med repræsentantskabsmødet fremsendes: 
 

• Liste over stemmeberettigede mandater  Side   4 
• Dagsorden  Side   7 
• Bestyrelsens beretning Side   8 
• Årsregnskab  Side 10 
• Beretning fra Arrangement udvalget  Side 24 
• Beretning fra DaBUs Elitesektion Side 25 
• Beretning fra Dommer- og kamplederudvalget  Side 28 
• Beretning fra Lovudvalget Side 29 
• Beretning fra Markedsføring- og sponsorudvalget  Side 30 
• Beretning fra Bredde team øst  Side 32 
• Beretning fra Bredde team vest  Side 33 
• Beretning fra Diplomstævner øst  Side 34 
• Beretning fra Diplomstævner vest  Side 35 
• Beretning fra Træneruddannelse  Side 37 
• Beretning fra Motionsboksning med holdkonkurrence  Side 38 
• Beretning fra Digital platform  Side 39 
• Beretning fra Stævnetilladelser  Side 40 
• Beretning fra Startbøger DaBU øst og vest  Side 41 
• Forslag til behandling fra Korsør Amatør Bokseklub Side 42 
• Forslag til behandling fra BK Wedala  Side 43 
• Forslag til behandling fra Christianshavns Idræts klub  Side 44 

 
 

Fuldmagt, som skal afleveres i underskrevet stand ved registrering, er vedhæftet separat (kun til 
klubber og DaBUs bestyrelse). 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. juni 2019, kl. 10.00 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  

Finn Bryhl, kasserer  

Anna Peters, bestyrelsesmedlem  

Tina Hansen Berndsen, bestyrelsesmedlem  

 
 
DaBU klubber vest: 64 mandater 
 

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  

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  
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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  

Vadum IF, boksning  

Varde Atletklub  

Vejen Bokseklub  

Vejle Atlet Klub  

Viborg Atletklub  

Vollsmose Boxing  

Aabenraa Bokseklub  

Aarhus Atlet Klub Boksning  
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DaBU klubber øst: 45 mandater 
 
 

Ashira Oure Boxing Club (AOBC)  

Bispebjerg Bokseklub  

Boks 12  

Bokse Team Helsinge  

Bokseinstituttet  

Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930  

Bokseklubben AK Falken  

Bokseklubben Kelly  

Bokseklubben KVIK  

Bokseklubben Tårnet 74  

Bokseklubben ”Ørnen”  

Bornholms Bokseklub  

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  

Ishøj Bokseklub  

Idrætsklubben af 1899  

IF Sparta  

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   

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. juni 2019, kl. 10.00 
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) Arrangementudvalget 
b) DaBUs elitesektion 
c) Dommer- og kamplederudvalget 
d) Lovudvalget 
e) Markedsføring- og sponsorudvalget 

 
DaBU arbejdsgrupper 

f) Bredde team øst/vest 
g) Diplomstævner øst/vest 
h) Træneruddannelse 
i) Motionsboksning med holdkonkurrence 
j) Digital platform 
k) Startbøger/stævnetilladelser 

 
6. Indkomne forslag 

a) Forslag fra Korsør Boksklub 
b) Forslag fra BK Wedala 
c) Forslag fra Christianshavns Idræts Klub 

 

7. Valg til bestyrelse ifølge lovene: 

• Næstformand Michael Jensen - er på valg og er villig til genvalg. 
• Tina Hansen Berndsen - er på valg og er villig til genvalg. 
 

8. Valg til Appeludvalg ifølge lovene: 

• Medlem Jørgen Holm Jensen – er på valg og villig til genvalg 
• Suppleant Lars Korsbæk - er på valg og villig til genvalg 

 
 10. Eventuelt 
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Bestyrelsens beretning sæsonen 2018/2019 
 
 

Kære bokse Danmark, 
 
Tiden er inde for vores repræsentantskabsmøde. Første repræsentantskabsmøde i det nye samlede 
Danmarks Bokse-Union. Efter sidste års historiske beslutning om fuld integration af lokalunionerne under 
et samlet og bredt favnende Danmarks Bokse-Union er det tid til en status og beretning på året, der er 
gået. 
 
Efter repræsentantskabsmødet sidste år i Ejby har bestyrelsen fortsat det høje aktivitetsniveau på fuld 
integration af opgaverne og udfordringerne, der før blev håndteret og faciliteret i lokalunionernes regi. 
Der har året igennem været en første gang på rigtig mange udfordringer, problemstillinger og opgaver, 
som alle har skullet finde sin nye plads samt retningslinjer for, hvorledes disse i det nye samlede DaBU 
skulle tackles. – Bestyrelsen har, finder vi med god sund fornuft og løsningsorienterede beslutninger 
samt med et fokus på bredest mulig opbakning for alle involverede, fundet fornuftige brugbare løsninger. 
Løsninger ligeledes set i forhold til vores økonomiske rammer. Vel vidende at det er umuligt at gøre alle 
med tilknytning til DaBU tilfredse, har det fra bestyrelsens side været intentionen i enhver henseende at 
finde det bredest mulige aspekt i tilgangen til løsning af opgaverne. Bestyrelsen har på mange opgaver 
fået hjælp med objektive og løsningsorienterede indspark og støtte fra mange personer i 
boksegræsrødderne. Personer der vil et bredt og samlet Dansk Boksnings bedste - Stor tak for sparring 
til jer alle. 
 
Danmarks Bokse-Union overordnet 
Det går godt i Danmarks Bokse-Union på rigtig mange fronter – DaBU er i superudvikling sportsligt på 
vores mange aktiviteter med stærkt stigende deltagerantal ved flere af vores mesterskaber i sæsonen 
2019 – Overordnet er medlemstallet under Danmarks Bokse-Union også for opadgående. Vi rammer nu 
10.938 medlemmer, hvilket er det højeste medlemstal siden 2013. Det sportslige aktivitetsniveau er 
ligeledes markant stigende med flere afviklede stævner end sidste år. - Flere afviklede boksekampe end 
sidste sæson. - Flere nyoprettede og fornyede startbøger og ikke mindst flere afviklede diplomstævner og 
diplomkampe end sidste sæson. Det tegner godt og giver super energi og motivation til fremtiden. 
 
DaBU mesterskaber 

DaBUs bestyrelse har for første gang skulle facilitetere og afvikle alle de årlige regionale og nationale 
mesterskaber i et DaBU regi – Her har der ligeledes været behov for ensretninger til gavn og ikke mindst 
til fælles forståelse. Bestyrelsen har med stor og uvurderlig hjælp fra arrangement udvalget, i 
samarbejde med BK Sct. Jørgen, Holstebro, afholdt Danske Mesterskaber 2018. Med Herning Amatør 
Bokseklub afholdt Jyske Begyndermesterskaber 2019. Med BK Wedala i Vejle afholdt Jyske Mesterskaber 
2019. Med Korsør Amatør Bokseklub afholdt de Sjællandske Mesterskaber 2019 samt  med Jyllinge 
Boxing Team afholdt de Nationale Begyndermesterskaber 2019. De enkelte klubber skabte på hver sin 
måde gode og super rammer og ikke mindst en god sportslig atmosfære på afviklingen mesterskaberne. 
Fra bestyrelsens side og fra bokse Danmark en stor tak til jer alle involverede, der på hver jeres måde 
gav et super bidrag til afviklingen af mesterskaberne. 
 
DaBUs - administrative setup 

Forankring på et nutidigt setup på løsning af unionens mange administrative opgaver. Både med en 
løsning på de kortsigtede og de langsigtede opgaver, samt bestyrelsens målrettede fokus på den fortsatte 
udvikling af vores forbundsservice aktiviteter for jer i klubberne samt ikke mindst udviklingen af dansk 
boksning generelt. Dette har siden sidste repræsentantskabsmøde fyldt rigtig meget i hverdagen – Dette 
særligt set i lyset af vores målpunkter og indsatsområder i den gældende strategiaftale med DIF.  
 
Bestyrelsen finder, at vi med vores ansættelse af udviklingschef Signe Kirse Ellegaard pr. 1. juni 2019 
samt en ny tilgang og omprioritering af opgavefordelingen, har fundet første skridt og rette vej til 
videreudviklingen af Danmarks Bokse-Union. 
 
DaBUs - udvalgs- og arbejdsgruppers skriftlige beretninger 

I udsendte repræsentantskabsmappe finder I vores udvalgs- og arbejdsgruppers skriftlige beretninger for 
deres mange aktiviteter i sæsonen samt deres målrettede fokus på den fremadrettede, mere nutidige 
udvikling af Danmarks Bokse-Union. Der vil på repræsentantskabsmødet være lejlighed til at spørge ind 
til elementer i de enkles beretninger. 
 
Fra bestyrelsens side en stor tak for indsatsen i de enkelte udvalg og arbejdsgrupper – Jeres indsats er 
uvurderlig i og omkring udviklingen af dansk boksning – Tak. 
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DIF – Danmarks Bokse-Union - Strategi aftalen 

Bestyrelsen og ikke mindst DaBUs Elitesektion har arbejdet målrettet på at indfri de enkelte elementer i 
aftalen med DIF. Vi er desværre endnu ikke helt på plads omkring etablering af DaBUs Bokse kraft- & 
udviklingscentre. Processen og forhandlinger med kommuner samt involverede samarbejdspartnere 
trækker ud og samtidig har DaBU administrativt ikke været på plads til at tackle håndteringen. Dog 
forventes at vi nå i mål med aftale omkring vores hoved elitecenter samt et udviklingscenter hen over 
sommeren 2019.  
 
Ved udformningen af strategiaftalen med DIF har der på ingen måde været tilknyttet handlingsplaner 
eller beskrivelser på, hvorledes de enkelte delmål skulle opnås eller indfries. Dette lider vi under for 
nærværende. Det forventes at vi når i mål med en klar og køreklar aftale omkring DaBUs hovedelite-
center samt det første DaBU udviklings-center hen over sommeren 2019.  
 
En konkret beskrivelse og udformning af DaBUs elite- og talentstrategi i samarbejde med DIF, hvilket er 
et delelement i vores strategiaftale med DIF, er nu i den afsluttende fase. Sidste hånd på opgaven bliver 
lagt indenfor de næste par måneder. 
 
Der er statusmøde med DIF på udviklingen og arbejdet omkring den gældende strategiaftale 11. juni 
2019 – Bestyrelsen vil i et kommende infobrev opdatere jer på outcome omkring statusrapporten, der 
reelt set er grundlaget for vores økonomiske grundlag fra DIF. 
 
DaBUs økonomi 

I det udsendte materiale er der rapportering af nøgletal på regnskabsperioden 1. januar til 31. december 
2018 Her vil I finde at Danmarks Bokse-Union har en yderst sund og holdbar økonomi – Der har i 2018 
været fokus på konsolidering til den forestående udvikling af Danmarks Bokse-Union. En udvikling der er 
i tråd med vores strategiaftale med DIF samt bestyrelsens ønske om turbo på udviklingen. Det er 
bestyrelsens målsætning at investeringer og tiltag sker i harmoni med vores økonomiske rammer samt at 
vi har fuld dækning for de enkelte investeringer på kort og langt sigt. DaBUs kasserer vil fremlægge samt 
besvare eventuelle spørgsmål på repræsentantskabsmødet. 
 
DaBUs repræsentantskabsmøde 2. juni 2019 
Bestyrelsen krydser fingre for at flest mulige af jer klubber kommer til årets repræsentantskabsmøde – 
og derigennem giver jeres konstruktive input tilkende i udviklingen af vores union. 
 
Der vil ved dette års repræsentantskabsmøde ikke være nomineringer – idet bestyrelsen samt 
elitesektionen finder det formålstjenstligt at udskyde disse til næste års repræsentantskabsmøde set i 
lyset af, at det kun er 8 måneder siden, vi sidst gennemførte nomineringer. 
 
De af DaBUs bestyrelsesmedlemmer, der ved dette års repræsentantskabsmøde er på valg, modtager 
alle genvalg – hvilket bestyrelsen håber flest mulige klubber vil støtte konstruktivt op omkring. 
Bestyrelsens beretning vil på repræsentantskabsmødet blive fulgt op af en uddybende mundtlig beretning 
ved DaBUs formand med yderligere information og detaljer på de mange igangsatte initiativer. 
 
Fra bestyrelsens side – vil vi hermed udsende en enorm stor tak til alle jer i klubberne samt jeres store 
antal frivillige, der i hverdagen gør en enorm indsats omkring vores elskede sport og union ved jeres 
bidrag til fællesskabet med stort engagement og indsats på at tilbyde attraktive tilbud til og for alle, der i 
en eller anden form brænder og elskede sporten, uanset om det blot er på motionsniveau eller som 
omdrejningspunkt for socialt samvær eller med høje sportslige ambitioner. Tak. 
 
Vel mødt til repræsentantskabsmødet den 2. juni 2019. 
 
Med sportslig hilsen 
Danmarks Bokse-Union 
Bestyrelsen 
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Arrangementudvalgets beretning sæsonen 2018/2019 
 
DaBUs arrangementsudvalg består af Stig B. Nielsen, Hans Boesen og undertegnede. 
 
Udvalget har i sæsonen deltaget i tilrettelæggelse og afvikling af: 

• Danske mesterskaber, 23. – 25. november 2018 i Holstebro 
• Jyske begyndermesterskaber 19. – 20. januar 2019 i Herning 
• Jyske mesterskaber 25. – 26. januar 2019 i Vejle 
• Sjællandske mesterskaber og sjællandske begyndermesterskaber 1. – 3. marts 2019 i Korsør 
• Nationale begyndermesterskaber 26. – 28. april 2019 i Jyllinge 

Tilmeldingslinket på DaBUs hjemmeside er blevet tilrettet og virker nu efter hensigten 
 
Der skal lyde en stor tak til BK Sct. Jørgen, Herning ABK, BK Wedala, Korsør AB samt Jyllinge Boxing 
Team for et godt samarbejde i forbindelse med afvikling af arrangementerne. 
 
Udvalget har holdt møde med DaBUs bestyrelse vedr. tilrettelse af udvalgets opgaver og beføjelser samt 
kriterier for tilmelding til diverse mesterskaber. Derudover fået tilrettet kriterier for uddeling af medaljer 
til mestre uden kamp.  
 
Tak til DaBUs bestyrelse for et godt samarbejde. 
 
 
På udvalgets vegne 
Flemming Nissen 
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DaBUs Elitesektions beretning sæsonen 2018/2019 

 
Eliteudvalget har i sæsonen haft 3 medlemmer: Rachid Idrissi og Michael Ørholst samt formand Thomas 
Kyø. Kontaktperson: DaBU formand Lars Brovil. 
 
Michael Ørholst kom tilbage i DaBU regi med starten af denne sæson efter en afstikker til profboksning i 
et par år. Vi er utrolig glade for at have Michael tilbage.  
 
Alle turneringer, som DaBU har deltaget i, er lagt ud på DaBUs facebook side med kampreferater. De 
største begivenheder vil blive behandlet her.  
 
Kvindeboksning: Elite, U17 og U19 
For Elite kvinder er der i år flere hovedmål. Alle ligger efter dette års repræsentantskabsmøde – 
European Games i Minsk (deltager Ditte Frostholm), et EM eller EU mesterskab, der rygtes afholdt i 
Spanien eller Italien i august, samt VM i Rusland i oktober måned. Da der endnu er lang tid til de sidste 
to, er der ikke udtaget boksere, men der er 2-3 emner vi kigger på.  
 
For U19 er hovedmålet EM i september. Vi forventer at stille med Melissa Mortensen, der ligesom 
drengene skal til Brandenburg Cup som forberedelse.  
 
Hovedmålet sidste år var VM, der afholdtes i Indien. Vi deltog med to boksere – 60kg Ditte Frostholm og 
64kg Yvonne B Rasmussen. Ditte fik en svær lodtrækning og mødte svenske Agnes Alexiussen, der har 
en bevægelig boksestil der passer meget dårligt til Ditte. Ditte bokser en kamp under niveau og er ude 
efter første kamp. Yvonne møder Cara Wharerau fra New Zealand i første kamp. Yvonne var en klasse 
bedre og vandt kampen sikkert. I næste kamp møder hun Maria Bova fra Ukraine. Ukraineren er tårnhøj 
og tidligere verdensmester i 69kg. Yvonne bokser en aggressiv kamp, hvor hun lægger maksimalt pres 
på ukraineren. En uskøn kamp der ender med et 3-2 nederlag som vi bestemt ikke var enige i på dagen. 
Maria Bova ender som sølvvinder og vi ender med et lidt skuffende VM.  
 
Ved de Nordiske Mesterskaber vandt Melissa Mortensen U19 guld i en ren finale mod Annabelle Bruun, 
Norge, som hun efterhånden har slået en lille håndfuld gange.  
 
I eliterækkerne deltog vi med – 51kg Amalie Manich,57kg Cecilie Kølle, 60kg Ditte Frostholm og 69kg 
Yvonne B Rasmussen. Amalie vandt guld efter sejr i semifinalen over Sverige, samt en lille sensation med 
sejr i finalen over Veronika Losvik, Norge, der ellers er rangeret på verdensranglisten. Flot resultat, når 
man tænker på Amalie stillede op med mindre end 20 kampe i startbogen. Cecilie Kølle er lige blevet 
elitebokser efter nytår, og hun var oppe mod Sveriges U22 EM bronzevinder og tidligere U19 VM 
sølvvinder Stephanie Thour. Svenskeren var lidt for stor og lidt for rutineret for Cecilie, der måtte 
indkassere et nederlag og dermed en bronzemedalje. Ditte Frostholm var i sin semifinale oppe mod VM 
og OL bronzevinder Mira Potkonen, Finland. Ditte har før tabt til Mira, og vi vidste det ville blive mere end 
svært. Ditte bokser en god, koncentreret kamp, der starter meget lige, men desværre trækker Mira fra 
som kampen skrider frem, og Ditte må tage til takke med bronze. Yvonne var gået fra 64 til 69kg i år, da 
der ikke er OL kvalifikation i 64kg. Hun stod i semifinalen overfor Madeleine Angelsen, Norge. En ung 
bokser hun har slået nogen gange i 64kg, men senest tabt til i 69kg, hvor Madeleine virker fysisk større 
end Yvonne. Vi havde derfor lagt en defensiv taktik, stik mod Yvonnes normale måde at bokse på. 
Yvonne udførte taktikken til perfektion, og tog en sejr med sig videre til finalen, hvor hun stod overfor 
Finlands regerende europamester, Elina Gustafsson. Elina er en kraftfuld bokser, og taktikken var derfor 
lidt den samme som mod nordkvinden. Igen løste Yvonne opgaven og tog dermed lidt overraskende 
guldet i en situation hvor hun kom som underdog i begge kampe.  
 
U15 og U17 mænd 
Elitesektionen har for nuværende valgt ikke at satse internationalt på U15 boksere. Det kan ganske vist 
lade sig gøre at vinde medaljer, hvis bokserne har det rette talent, men en række faktorer gør, at vi 
oplever det som problematisk at sende så unge boksere af sted til EM. Flere andre nationer har samme 
politik, blandt andet Tyskland og Frankrig.  
 
For U17 er hovedmålet EM i Rumænien, i slutningen af maj måned (efter deadline for beretning). I 
skrivende stund er eneste deltager Elias Idrissi, Herlev Boxing.  
 
Ved sidste års EM, der afholdtes i Anapa, Rusland, stillede vi med tre boksere – 50kg Elias Idrissi, 57kg 
Anas Khattab og 60kg Ilias Warraich. Ilias Warraich taber en svær første kamp til en russer der senere 
vinder bronze. Anas Khattab vinder to kampe, mod henholdsvis Italien og Tyskland, inden han taber en 
split decision mod Hviderusland, i kvartfinalen. Elias Idrissi vinder over Letland og Armenien inden han 
taber semifinalen mod Georgien. Bronze til Elias!  
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I foråret har vi haft et større hold U17ere i Spanien, til Boxam turneringen. Vi havde valgt en lidt bredere 
trup af boksere, der alle har været meget aktive de seneste par år. De fik chancen for at vise hvad de 
kan internationalt. Alle bokserne viste en god indstilling. Det bliv til bronze til Rizvan Sardalov, Mikkel 
Gribsholt, sølv til Haris Aftab (derblev stoppet på næseblod i en kamp hvor han var klart foran), og guld 
til Elias Idrissi, Victor Hoveling og Leutrim Muli.  
 
Det er planen at sende ni U17 boksere til Bornemissza turneringen i Ungarn i juni måned.  
 
U19 mænd 
Hovedmålet for U19 mænd (og kvinder) er EM i Bulgarien, i september måned. Vi har pt seks emner, 
samt ét kvindeligt emne til EM. Disse boksere skal blandt andet deltage i Brandenburg Cup i Tyskland i 
juli måned. 
 
Ved de Nordiske Mesterskaber var vores U19 drenge en decideret magtfaktor. Abdallah Abou-Arab tabte 
3-2 i semifinalen til en god svensker, mens Daniel Malik, Ilias Warraich, Nikolai Terteryan og Jacob Bank 
vandt deres vægtklasser suverænt. Ilias Warraich blev kåret som NM’s bedste U19 bokser.  
 
Ud over U17 bokserne i Boxam turneringen i Spanien, deltog også nogen af vore U19’ere - Jacob Bank og 
Nikolai Terteryan vandt guld. Daniel Malik tog bronze, efter en kvartfinalesejr over Frankrig og nederlag i 
semifinalen til Italien.  
 
Elite mænd (senior) 
For Elite mænd er der også flere hovedmål i 2019. Det første er European Games i Minsk, i juni måned. 
Deltager er Frederik Lundgaard. Frederik og Ditte deltager i en international træningslejr i Tyskland 7.-
16. juni, som optakt til European Games. 
Det næste hovedmål er VM i september måned. Det bliver afholdt i Yekaterinburg, Rusland. Her er vi 
åbne for flere emner, der dog skal ud at vise deres værd i klubregi, samt landsholdsregi såfremt de skal 
udtages.  
 
I november havde vi en enkelt bokser til EU mesterskaberne i Spanien. Frederik Lundgaard kom hjem 
med en bronzemedalje efter to sejre og et tæt 3-2 nederlag i semifinalen.  
 
Ved de Nordiske Mesterskaber i Finland stillede vi med fem Elite mænd: 60kg Danny Jensen – Danny 
boksede direkte finale mod Finlands stjerne på mandesiden, Arslan Khataev. Det blev en hård kamp, 
hvor finnen trækker sejren med 3-2. Sølv til Danny efter en flot indsats. 64kg Frederik Lundgaard – 
Frederik boksede også direkte finale mod en finne, Niazz Ahmadi. Frederik vinder guld efter en teknisk 
kamp mellem to høje højrefodsboksere. 69kg Allan Malla – Allan er ny på landsholdet. Med kun ca. 20 
kampe var NM lidt en test for at se hvor han stod internationalt. I semifinalen vinder Allan over Yusuf 
Abid, Norge. I finalen er taber han til Adolphe Sylva, Sverige. Svenskeren er flere gange nordisk mester, 
men ikke nummer 1 i Sverige pt. 81kg Amre Allman – Amre er, ligesom Allan, ny på landsholdet, også 
med godt 20 kampe i bogen. Amre slår en høj svensker i semifinalen, men taber til Alexander Martinsen 
fra Norge i finalen. Både Allan og Amre har potentiale, men mangler noget mere erfaring før de er klar til 
større internationale opgaver. Den sidste bokser vi havde udtaget var +91kg Morten Givskov – 2 
minutter før vi gik ombord på flyet til Finland fik vi beskeden at begge Mortens modstandere havde 
trukket sig. Morten blev dog vejet ind i turneringen, og stod på finnernes egen oversigt over guldvindere. 
Dermed blev det til 9 guld for Danmark, mod Finlands 8 guld, Sveriges 7, Norges 1 og Islands 0.  
 
Nutiden og Fremtiden 
Der er planlagt en kamp for landsholdet mod et irsk hold i slutningen af maj. Den bliver afholdt i Blokhus 
i samarbejde med Pandrup Blokhus. Det er en gentagelse af arrangementet i foråret 2017.  
 
I efteråret havde vi arrangeret en række sparringssamlinger i henholdsvis Øst, Vest og for kvinder. Vi må 
konkludere, at efter de første par gange har tilslutningen været skuffende, og der er åbenbart ikke behov 
for vores hjælp til at skaffe sparring. Det har ellers været efterspurgt, men én ting er det man siger man 
vil have, noget andet er åbenbart hvordan det forholder sig når det kommer til stykket.  
 
Vi arbejder stadig på at etablere det første kraftcenter for talentudvikling i Vejle i samarbejde med BK 
Wedala og Vejle Kommune. Lidt i sammenhæng med det, er vi ved at lave en aftale med BK Wedala, 
Vejle Kommune og DR omkring en række landskampe med fast base i Vejle. DR vil i første omgang, 
streame kampene på deres hjemmeside samt så indslag i eks. Sportsnyheder. Aftalen vil sandsynligvis 
ligge på 4-6 kampe på et kalenderår.  
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Der arbejdes på en formaliseret Talent og Elitestrategi. Vi havde første summemøde 2. april, hvor en 
række udvalgte trænere m.m. var indkaldt. Planen er nu, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der 
skal arbejde videre med opgaven. Herefter skal det bredes ud til klubberne ved en række møder rundt 
omkring i landet, inden det udmønter sig i en færdig plan engang i start 2020.  
 
Som det ser ud i skrivende stund er der ingen der ved hvordan landet ligger med hensyn til boksning ved 
OL. Der er mange rygter, men det skulle ligge fast, at IOC vil komme med en afgørelse i juni måned. 
Efter AIBA har skiftet præsidenten ud samt taget action på de kritikpunkter IOC har haft, må man 
formode, at der kommer en plan der ligner sidste OL cyklus: Eventuelle pladser ved VM i september, og 
så en eller to kvalifikationsturneringer i foråret 2020.  
 
Jeg vil gerne sige tak til Rachid Idrissi og Michael Ørholst for deres engagement i dansk boksning. Både 
samarbejdet i eliteudvalget og den mere direkte indsats med bokserne til diverse stævner og turneringer.  
 
Tak til Henrik Bauer, Shahbaz Aslam 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 for lån af bokserne. Der er ingen tvivl om, at det er klubbernes arbejde med bokserne der 
skaber fundamentet for alle resultater der skabes på landsholdet. Vi er hundrede procent afhængige af 
DaBUs dygtige klubber og trænere. Tak.  
 
Tak til Lars Brovil og DaBUs bestyrelse for samarbejde og mange gode diskussioner om udviklingen af 
dansk boksning. I gør et kæmpe stykke arbejde på så mange fronter i øjeblikket. Dét kræver mod.  
 
Thomas Kyø 
Sportschef, DaBU 
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Dommer- og kamplederudvalgets beretning sæsonen 2018/2019 
 
Sæsonen der gik 
En sæson med god aktivitet er slut. Masser af klubstævner, de sædvanlige mesterskaber indenlands, de 
6 klubturneringer, som vi tidligere har været vant til, er alle aktive igen. Udvalgets medlemmer har 
deltaget i samtlige mesterskaber og klubturneringer, enten som supervisor, dommer-kampleder eller 
begge dele. 
 
Der har igen i år været store udfordringer med de mange ændringer i regelsættet fra AIBA. 
Diskussionerne går på; hvad er ændringerne og hvad betyder det for os helt præcis, skal vi i DK også 
ændre og hvornår skal ændringerne implementeres. Det skaber desværre mange diskussioner, når der 
kommer ændringer løbende gennem sæsonen. 
 
Bestemmelsen om at bruge 5 dommere ved stævnerne, har forløbet bedre i denne sæson, dog har der 
været meget få klubstævner, hvor det ikke kunne lade sig gøre, ofte pga. flere stævner samme aften. De 
klubturneringer hvor der er bokset i flere ringe, har der også været problemer. Det er stadig udvalget 
opfattelse, at ved brug af 5 dommere, får vi den mest fair afgørelse. Fordelingen af dommergerningerne 
har også fungeret fornuftig. 
 
Sidste år annoncerede vi et dommerkursus, til afholdelse i forbindelse med HSK cup i Hillerød, der viste 
sig desværre lidt for ringe tilslutning, derfor valgte vi at aflyse. Vi har dog fået gang i 4 dommere mere. 1 
dommer på Sjælland, som ikke har virket i en længere årrække, blev eksamineret og prøvedømte under 
HSK cup og godkendt, 1 dommer-kampleder i Jylland, som havde helliget sig trænergerningen i en 
længere årrække, er vendt tilbage igen, dertil 2 dommere i Jylland som har haft 1-2 års pause er også 
kommet i gang igen. Vi vil stadig gøre et forsøg på at uddanne flere dommere, men tør ikke sætte 
tidspunkt på et kursus endnu. 
 
Internationalt 
Vi har selvfølgelig deltaget i både Norske, Svenske og Nordiske mesterskaber. Flere udenlandske 
klubturneringer er blevet besøgt af vores officials, ofte sammen med deres respektive klubber. Flere AIBA 
turneringer i Europa har også haft vores deltagelse.  
 
Det er udvalgets erfaring, at samarbejdet med Elitesektionen, om deltagelse i udenlandske aktiviteter er 
højnet og vi er forberedt i god tid, så muligheden for at supplere landsholdsbokseres deltagelse med en 
official, er ved at være optimal. 
 
Udvalget erfarer også, at vi er kommet tættere på AIBA. Både DaBUs formand og næstformand kommer 
ofte hjem fra møder eller kurser i international regi og fortæller om regelændringer, eller blot påtænkte 
ændringer. 
 
I indeværende sæson er der ikke sket yderligere på AIBA D/K siden. Vi råder pt over 1 1Star, 3 2Star og 
1 3Star officials. 
 
Fremtidens udfordringer 
Fremtiden byder umiddelbart ikke på så meget nyt, udover det som jævnligt kommer fra AIBA. Vores 
focus vil være at fastholde den gode udvikling, generelt set. Vi skal hele tiden lære af hinanden, det er 
vigtigt at de officials som rejser ud i verden, kommer hjem og lærer fra sig, så hele dommerstanden er 
”up to date”. Vores opgave er at få alle med. Vores D/K seminarer vil fremover nok mere blive et kursus i 
hele D/K gerningen. 
 
Vi skal også fastholde 5 dommer princippet og se om det ikke kan lykkes at få alle stævner og 
turneringer besat med 5 dommere. Det er også vigtig at fordelingen af dommere til stævner har vores 
focus, så alle er aktive gennem hele sæsonen. 
 
Vi vil også fortsætte vores evaluering af stævner og klassificering af officials, så vi hele tiden kan udtage 
de mest stabile D/Kere til mesterskaberne. Der vil til stadighed være et stort ønske om at vore officials 
deltager i mindst en hjemlig turnering.  
 
Med håb om en velfortjent sommerpause, ønskes alle velkommen til en ny sæson efter sommeren. 
 
D/K udvalget; Henrik Andersen, Finn Bryhl og Jørgen Hammer Sørensen 
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Lovudvalgets beretning sæsonen 2018/2019 
 
Indtil gennemførelsen af repræsentantskabsmødet i december 2018 har Lovudvalget – i tæt samarbejde 
med DaBU´s bestyrelse - beskæftiget sig særdeles meget med ændringen af DaBU´s love, således at 
disse kunne blive afstemt med, at SABU og JABU ikke længere er direkte repræsenteret i DaBU. 
 
Derudover har Lovudvalget bistået DaBU´s bestyrelse med råd og vejledning i relation til de spørgsmål, 
der gennem året har været forelagt DaBU og som har forbindelse med Lovudvalgets arbejde, f.eks. 
konkrete og generelle spørgsmål fra klubberne, herunder de spørgsmål som har knyttet sig til afviklingen 
af stævner under deltagelse af såvel professionelle som amatørboksere. 
 
Lovudvalget består af Finn Kristensen, Mikkel Holten Møller og undertegnede. 
  
Lovudvalgets opgaver omhandler bl.a. følgende: 

- 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. 
 
 
 
maj 2019 
På udvalgets vegne 
Keld Frederiksen 
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Markedsføring- og sponsorudvalgets beretning sæsonen 2018/2019 

 
Boks med Parkinson – motion er medicin! 
Parkinsons sygdom er en af de mest almindelige neurologiske sygdomme. Når man har parkinson, mister 
man gradvist de nerveceller i hjernen, som indeholder signalstoffet dopamin. Konsekvenserne er rysten, 
muskelstivhed og langsomme træge bevægelser. Også stemmen og taleevnen bliver efterhånden ringere, 
og at man kan opleve andre problemer som søvnproblemer, depression, problemer med overblik og 
koncentration og mave- og tarmproblemer. Parkinson påvirker med andre ord livskvaliteten langt mere 
omfattende end det er almindelig kendt. 
 
I Danmark har omkring 7.300 mennesker parkinson. Mange flere er som pårørende påvirkede af 
sygdommen. Gennemsnitalderen for diagnose er 61 år, men vi ser sygdommen hos personer helt ned i 
slutningen af 20’erne. Mange lever længe, op til 20 – 30 år med Parkinsons sygdom. 
 
Typisk går man som parkinsonpatient til fysioterapi to gange om ugen. Det er langt fra tilstrækkeligt. Vi 
mangler derfor et træningstilbud med hård træning, der appellerer til nydiagnosticerede med parkinson – 
et tilbud der er skræddersyet til parkinsonpatienter, og som derudover giver mulighed for at indgå i et 
socialt fælleskab i fritidslivet. Det gør boksning og især Rock Steady Boxing. Det er en bokseform, der er 
udviklet specifikt til mennesker med Parkinsons sygdom. Det er en bokseform uden kropskontakt. Der er 
tilbud om Rock Steady Boxing til mennesker med Parkinson mange steder i verden, men ikke i Danmark. 
 
Projektets formål er at give mennesker med parkinson tilbud om at gå til Rock Steady Boxing i danske 
bokseklubber og dermed øge deres livskvalitet og bremse udviklingen af deres alvorlige, kroniske 
sygdom. 
 
I Rock Steady Boxing træner man hastighed, krydsbevægelser, rotation i ryggen, balance samt intensitet 
i træningen. Formålet med projektet er derfor at øge deltagernes fysiske form, balance og 
koordination. I boksningen indgår også træning af finmotorik, som særligt mennesker med parkinson 
har behov for at træne, for derved at fastholde evnen til at skrive, til at spise selv, til at knappe eget tøj 
mv. 
 
Projektet skal sikre, at boksning bliver en træningsform for mennesker med Parkinson. Grundelementet 
er, at boksetrænere bliver certificeret som Rock Steady Boxing trænere på et højt fagligt niveau. Den 
ikke-statslige organisation, Rock Steady Boxing med hovedkvarter i Indianapolis, USA, har udviklet 
boksemetoden tilbage i 2006 og har stået for udbredelsen siden da. Metoden bygger på den højeste 
faglige viden om parkinson, træning og boksning. For at sikre den størst mulige effekt for målgruppen, er 
det afgørende, at boksning til personer med parkinson i Danmark tager afsæt i denne veldokumenterede 
metode. 
 
Rock Steady Boxing er siden 2006 blevet spredt til mange træningssteder i USA og til andre steder i 
verden med en faglig forbindelse tilbage til hovedkvarteret gennem såkaldte tilknytningsaftaler for at 
sikre vedvarende høj faglighed. Parkinsonforeningen har et tæt samarbejde med den norske 
parkinsonforening og med klubben Rock Steady Boxing Norway, der er etableret i Oslo. Leder og 
underviser, Rune Vethe, i klubben har i oktober 2018 fået tilladelse til at certificere trænere 
internationalt, herunder i Danmark. 
 
Parkinsonforeningen har etableret et samarbejde med Danmarks Bokse Union (DABU), som er meget 
interesseret i dette projekt, fordi det ligger godt i tråd med unionens strategi. Planen er at forankre 
etablering af Rock Steady Boxing i to fuldtids-bokseklubber, der har interesse for at drive Rock Steady 
Boxing frem i Danmark. 
 
Der foreligger et samtykke om samarbejde med den tidligere verdensmester i boksning, Jimmy Bredahl. 
Jimmy Bredahl har bokseklubben Team Bredahl i Holbæk samt Lars Larsen, Bokseinstituttet i Valby. 
Desuden er der indgået samarbejde med tre centralt placerede bokseklubber i øvrige DK 
 
Med afsæt i de fem klubber, som spydspidser, kan samarbejdet udbygges med andre bokseklubber, i 
første omgang områder i landet, hvor det vurderes, at interessen for tilbuddet om parkinson boksning er 
størst. Samt klubber der kan løfte opgaven. Projektet skal sikre, at et antal boksetrænere uddannes i 
Rock Steady Boxing metoden og derudover får støtte til, at tilbud om boksning for mennesker med 
parkinson bliver en naturlig del af deres tilbud. 
 
Målgruppen tilbydes gratis prøvetimer, hvorefter de kan vælge at melde sig ind i den respektive 
bokseklub og fortsætte boksningen på almindelige klubvilkår som medlem. 
 
For at sikre de bedst mulige tilbud og udbredelse af boksetræningstilbud afholdes der løbende 
statusmøder mellem styregruppe, trænere, deltagere og DABU løbende i projektperioden. 
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DABU’s styregruppe er Parkinsonforeningens centrale samarbejdspartner. DABU har givet tilsagn om 
samarbejde, og der har været afholdt møde om projektet i november 2018. Unionen vil blandt andet 
sikre kontakt til lokale bokseklubber landet over. 
 
Status for vores samarbejde er, at projektforslag er sendt til Lions Club Hørning den 30.1.2019. Klubben 
her medio februar besluttet at indstille projektet til Lions Club Prisen 2019. Der indstilles flere forslag til 
enne pris, og et prisudvalg tager stilling til, hvem der skal modtage prisen i maj 2019. 
  
Parkinsonforeningen fortæller at det er svært at vurdere chancen for, om de modtager prisen. Men det 
forholder sig sådan, at der er andre muligheder for økonomisk støtte, hvis det ikke lykkes at få den pris. 
Det vil nok ikke være helt i samme størrelsesorden, men vi forventer at kunne gå i gang med 
uddannelsen af boksetrænere i løbet af efteråret 2019. Der er en stor interesse for at få nye tilbud til 
vores medlemmer, der giver mulighed for fysisk træning på en sjov måde og i fællesskab med andre. 
 
I DABU håber vi at dette tiltag kan gøre boksesporten mere interessant, hvor vi kan tilbyde boksning på 
den bredde paletten og derved gøre os mere interessante for sponsorer i fremtiden. 
“Nu kan vi sige at boksesporten også slår et slag for de handicappede” 
Vi håber derfor at Parkinsonforeningen får deres ansøgning godkendt og frigivet midler, så vi kan komme 
i gang med samarbejde. 
 
Boksning som en familiesport 
Vi tror, at en familie der har det sjovt sammen, har det godt sammen. 
I DABU ønsker vi sammen med FamlySport at være med til at vende den kedelige samfundsudvikling, 
hvor børn og forældre i høj grad overlades til hvert sit elektroniske medie. I gennemsnit bruger et barn 
på 5-16 år 5 1/2 time – HVER dag bag en skærm. Det antal timer skal vi have nedbragt – sammen! 
 
“Det slår vi et slag for” 
DIF og 12 forbund herunder Dansk Bokseunion, har indgået samarbejder med virksomheden FamlySport 
om at levere motionskasser til institutioner og familier. Det er på månedlig basis via en 
abonnementsordning, som man fx kender det fra Nemlig.com, Årstiderne og Kreakassen. 
Det er det første koncept af sin art i hele verden. Motion leveret til døren er unikt og bryder med 
traditionerne. Budskabet med sportskasserne er at skabe sjov og bevægelsesglæde i de danske 
institutioner og børnefamilier, give lyst til mere og skabe medlemmer i foreningerne. Som medlem 
kommer børnene igennem 12 forskellige sportsgrene på et år.  
 
Projektet byder således ind på den stigende ’convenience trend’, hvor produkter leveres direkte til døren 
hos 'kunden/forbrugeren'. Initiativet med Famly Sport/KidsSport er bl.a. finansieret via initiativstøtten og 
de første kasser forventes, at blive sendt afsted i april måned.  
 
FamlySport bygger på et bredt og positivt sundhedsbegreb, hvor sundhed både er fysisk, psykisk og 
socialt velbefindende. Vi mener, at alle tre områder er vigtige for at have det godt og trives. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge er fysisk aktive i 60 minutter om dagen ved moderat til høj 
intensitet. Det betyder på ”almindeligt” dansk, at børn og unge anbefales at være aktive en time hver 
dag, hvor de bliver lettere eller mere forpustet i aktiviteterne. International forskning peger på, at der er 
stærk evidens for, at fysisk aktivitet har positive effekter på både sundhed og trivsel (Vidensråd for 
forebyggelse, 2016). 
 
Det er dokumenteret, at fysisk aktivitet gavner læring uanset alder. International forskning siger, at 
fysisk aktivitet og beherskelse af fundamentale motoriske færdigheder fremmer børn og unges 
præstation i skolen. 
 
Fysisk aktivitet påvirker desuden børn og unge positivt i forhold til psykologiske og sociale faktorer, 
såsom selvværd og de sociale relationer til fx familie og venner. Forskere peger på, at børn og unge, der 
oplever omsorgsfulde miljøer, der understøtter mestring, vil påvirke børn og unges motivation og 
velvære positivt. 
 
I DABU er vi glade for dette samarbejde og kan sådan et tiltag gøre os mere synlige, som en sport der 
ikke bare giver blodnæse og blå øjne. Vi håber at denne synlighed kan skaffe unionen flere medlemmer 
og via dette skaffe flere sponsorere der syntes at boksesporten er mangfoldig. 
  
“Nu kan vi fortælle at familie Danmark også slår et slag for boksesporten” 
 
Søren Rommelhoff 
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Bredde team øst beretning sæsonen 2018/2019 
 
Først og fremmest vil vi gerne takke for en god og aktiv sæson. Som er realiteten er første Sæson for 
Team DABU-øst, men for holdet er anden sæson det har kørt, så for første gang har vi noget at 
sammenligne med. 
 
Som noget nyt i år forsøgte vi at komme lidt ud i landet da der tidligere har været tale om at 
yderområderne har haft svært ved at komme til Valby, for at deltage i trænings samlingerne. Vi ar 
desværre måtte se i øjnene at kun på Vestsjælland (Slagelse) lykkedes det at gennemføre træningen, og 
dette endog med det næst højeste antal af deltagere.  
 
Det lykkedes at gennemføre 4 matcher i år. 
2 mod Sydsvenske bokse forbund og 2 mod Team-DABU vest. Desværre gik en match mod et Hollandsk 
hold i vasken. Men vi håber i næste sæson at kunne komme op på 6 matcher, som i forrige sæson. 
 
Statistik for sæsonen: 
4 kampe: 
SSBF - Team DABU øst 2-6 
Team DABU øst - Team DABU vest: 4-2 
Team DABU øst - SSBF 7-2 
Team DABU vest - Team DABU øst 6-5 
I alt 33 kampe  
fordelt på: 
28 bokser 
17 klubber 
 
Vi gennemførte 4 samlinger: 
85 boksere deltog, mange flere gange 
21 klubber 
 
Vi siger tak til alle der deltog, både boksere og trænere, for Team DABU øst er et fællesprojekt, hvor 
målet er at give endnu flere boksere, flere kampe og gode oplevelser. 
 
mvh 
Lars Larsen – Bokseinstituttet 
Jesper Christiansen – Kalundborg ABK 
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Bredde team vest beretning sæsonen 2018/2019 
 
Udvalget har i denne sæson 2018/2019 bestået af trænerne Allan Nielsen (BK Limfjord), Brian Brix 
(Pandrup), Sune Krogh (Jyden) og Tor Claxton (Vitus Horsens). 
 
Vi startede sæsonens aktiviteter den 9. september 2018 med en weekend-samling i Pandrup bokseklub, 
hvor 24 boksere fra 8 klubber deltog. Det var en weekend med megen teknik-træning og en smule 
sparring. 
 
Næste samling var en én-dags træningssamling i oktober måned 2018, i Vitus Horsens. Her deltog 32 
boksere fra 13 klubber. Dagen gik med teknisk træning og sparring. 
 
I november måned 2018 var vi i AK Jyden til en én-dags træningssamling. Her var vi ramt af en masse 
afbud, men vi fik alligevel 14 klubber og 25 boksere. Igen var det teknik og sparring der blev praktiseret. 
 
I december 2018 var vi en weekend i Kolding BK. 23 boksere fra 9 klubber deltog. Her var der deltagelse 
fra klubber der ikke tidligere havde været med i breddesamlinger, hvilket jo er super glædeligt. 
I december var der også breddekamp, Jylland mod Sjælland. Det blev bokset i Nykøbing Sjælland. Det 
blev Sjælland der løb med den endelige sejr og dermed vandrepokalen. 
 
I februar 2019 var vi vendt tilbage til Vitus Horsens. Desværre var der en klub, der havde givet tilsagn 
om afholdelse, der trak deres tilbud tilbage, grundet travlhed. I Vitus Horsens deltog 6 klubber med 20 
boksere. 
 
Februar 2019 var der ikke træningssamling, men der var returkamp Jylland mod Sjælland. Det blev 
bokset i Kolding. Her blev det Jylland der løb med sejren og vandrepokalen. 
 
Så i marts 2019 var turen kommet til BK Limfjord i Skive. Her var 20 boksere fra 6 klubber deltagende. 
 
April måned skulle vi have været i Olympia Odense og det havde vi set frem til. Desværre blev det til for 
få tilmeldinger, så vi valgte at aflyse denne samling. De få afbud må tilskrives det sene tidspunkt på 
sæsonen og ellers almindelig travlhed med stævner. 
 
Vi vil gerne sige tak til de klubber der lagde lokaler til vores samlinger så vi kan få styrket bredde-
boksning og sammenholdet i dansk boksning. 
Næste sæson byder på et ændret setup for bredde-aktiviteter. Vi håber meget på at få flere klubber til at 
tilmelde sig og få trænet med nogle andre end man normalt træner med. Desuden er der mulighed for at 
komme med på holdet der skal bokse forskellige opgaver for DaBU Bredde. 
 
På teamets vegne 
Allan Nielsen 
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Diplomstævner øst beretning sæsonen 2018/2019 
 
Der har i den forgangne sæson været afholdt 8 diplomstævner på hele Sjælland med gennemsnitlig 100 
tilmeldte boksere pr. gang. Det har udmøntet sig i gennemsnitlig 35 kampe pr. stævne. Trænerne har 
generelt set være gode til, at støtte op om linjen for niveauet i diplomboksning, og været gode til at 
hjælpe til som dommere. 
 
Det har været UT der sæsonen igennem har modtaget alle tilmeldinger, lavet kampprogram, forestået 
indvejningerne og været kampleder. Dette ændrer sig i den kommende sæson hvor det fremadrettet er 
klubberne selv der modtager tilmeldinger, matcher og vejer ind. DaBU stiller fortsat med en sekretær og 
1 kampleder. Dette tiltag er indført for at strømline tingene, så de udføres på samme måde på Sjælland 
som de gør i Jylland, hvor de allerede har gjort det i en del år. 
 
Kent Hansen 
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Diplomstævner vest beretning sæsonen 2018/2019 
 
I denne sæson, har jeg været DaBUs repræsentant ved diplomboksning i det gamle JABU område. 
 
Det har været mig en fornøjelse, at være, tilstede, ved de fleste stævner. Jeg ikke kunne være alle 
steder, da der et par gange har været afviklet diplomstævner to steder på samme dag. Her har jeg haft 
god hjælp af Hans E. Boesen. 
 
Jeg synes der har været en god kvalitet på de enkelte diplomkampe, som jo ikke er blevet dårligere, 
ligesom vi er kommet længere frem på sæsonen. 
 
Jeg har ikke det nøjagtige antal afviklede diplomkampe, men mit bedste bud vil være over tre hundrede 
diplomkampe. Med undtagelse af første diplomstævne, som blev afviklet hos THOR i Randers, hvor der 
var rigtig mange kampe, op imod halvtreds.  
 
For at få det afviklet, blev der kun bokset kampe, hvor omgangene var på et minut. 
Dette var slet ikke optimalt. Det er for korte omgange. Ellers har kampantallet ligget mellem tyve til godt 
tredive. 
 
Der mangler så fortsat afvikling af et diplomstævne som afholdes af Olympia på søndag den 5. maj. 
 
Klubberne har styr på det og afviklingen finder sted i en god atmosfære, men selvfølgelig med forskel i 
hvordan de enkelte klubber foretager indvejning og matchning.  
 
De bokseledere/trænere der er med, har fuld forståelse for at det godt kan tage lidt tid, inden der kan 
være et kampprogram klar. Men alt i alt, så funker det godt. 
Og i de allerfleste kampe, bliver der bokset godt teknisk boksning og ikke slået for hårdt. 
 
I de få tilfælde, hvor bokserne, ikke har villet høre efter og fortsat slået for hårdt, har kamplederne været 
gode til at skride ind og fået stoppet kampene. 
 
Det er absolut en god måde at få nye boksere i gang på, de får atmosfæren, ved at skulle møde op til 
vejning og det at gå i ringen og møde en modstander som man mange gange ikke kender, det er en god 
læring. 
 
Omkring afviklingen af diplomkampene, så er det meget fint, at der er blevet sat et max på, på tredive 
kampe pr. stævne. 
Et stævne med tredive kampe, bokset med omgange af halvanden minut, varet sådan ca. fem til fem en 
halv time. 
Det er også kampe nok, til en kampleder, med en indlagt pause på ca. tyve minutter.  
 
Jeg synes DaBU bør overveje, at sætte alle omgange til halvanden minut, det er nok for bokserne, også 
de lidt ældre. Det er også sådan det afvikles i praksis, så man kan lige så godt tilpasse reglerne til 
virkeligheden.  
 
Der er mulighed for også at matche på tværs af køn, det tilrådes dog ikke. Det er dog sket flere gange, 
både bevidst og ubevidst. 
 
Ubevidst, fordi det var navne som er noget uvante set med etnisk Danske øjne. Kunne ikke se på 
navnene, at det var en pige. Det var dog ikke et problem i denne kamp. 
 
Matchning på tværs af køn, kan også godt gå, når vi taler om boksere i U 15. jeg har bemærket et par 
kampe over U 15, hvor den fysiske form, har haft større betydning. De kampe er også blevet stoppet. 
 
Der har været diplomstævner, hvor der har været uddannet dommerpersonale på kampene. Og i flere 
kampe, har det så været trænere, som har bedømt kampene. 
 
Jeg har bemærket, at trænerne, er lidt mere rundhåndet med karaktererne en de ”rigtige” dommere er. 
Kunne der findes en vej midt mellem, vil det være det ønskelige, men det bliver nok ikke så lige til. 
 
Nu er det ikke for diplomerne, men hvis nu vi ser på det, så er en diplombokser, som har opnået 27 
point, jo klar til at bokse rigtige boksekampe.  
Sådan er det nu nok ikke helt, altid, men mange er også klar til rigtige kampe. 
Jeg plejer at samle de der skal dømme, før stævnestart, for at sige hvordan jeg opfatter diplomboksning 
og hvordan de skal/bør bedømme dem. 
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Jeg må så også sige, at de i de allerfleste tilfælde, er enige i deres vurdering af de enkelte kampe. 
Som jeg ser det, er der også nogle som bokser ”mange” diplomkampe, som sagtens kunne og burde 
bokse rigtige kampe. 
 
Tror DaBU, det kunne være en idé at fremstille et dokument, som giver en gratis startbog, til de boksere, 
som klart sagtens kan bokse rigtige kampe. Det kunne jo så måske være DaBUs repræsentant, til 
diplomstævnerne, som kunne udstede disse dokumenter.  
Det skal jo selvfølgelig kun være til den navngivne bokser og ikke til klubben. 
 
Jens Peter Zacho 
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Træneruddannelse beretning sæsonen 2018/2019 
 
I foråret 2018 blev der for sidste gang gennemført DaBU1 og DaBU2 trænerkurser, og i sommeren blev 
der afholdt begynder træner kurser både på Sjælland og i Jylland. På mange fronter i DaBU blæste der 
nye vinde. Således også i instruktionsudvalget, der blev omdøbt til uddannelsesudvalget og et instruktør 
ikon igennem 42 år valgte at takke af.  
 
Det blev undertegnede, der overtog instruktørrollen efter Raymond Christensen, og jeg har brugt en 
masse tid på, at skræddersy de nye uddannelser som har mindre fokus på den teoretiske del af 
træningen, og ligger mere vægt på praktikken i selve trænergerningen. 
 
Eftersom kun knap 7 % af boksningens medlemmer er kampboksere, lyttede vi også til det voksende 
ønske om en motionstræner uddannelse. Så i efteråret blev DaBUs første 2 dages motionstræner kurser 
gennemført. Det var en bragende succes, og det næste kursus i denne kategori er på tegnebrættet. 
 
Kent Hansen  
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Motionsboksning med holdkonkurrence beretning sæsonen 2018/2019 
 
I DaBU har vi valgt at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde et koncept omkring motionsboksning 
på konkurrenceplan. Der konkurreres ikke i en boksering og med slag på hinanden, men i fysiske bokse 
øvelser.  
 
Arbejdsgruppen består af 3 innovative, dygtige motionstrænere med hver deres kompetencer og 
erfaringer. Det er June Svendsen, Køge BK, Randi Esbensen, Pandrup BK og Tony Kristiansen fra Høje 
Tåstrup.  
 
De 3 har arbejdet benhårdt på at strikke et koncept, gennem teste det i hver deres klubber og er i den 
kommende sæson klar til at lancere det for de DaBU klubber der har lyst til at tilbyde deres motionister 
noget ekstra. 
 
Tina Hansen 
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Digital platform beretning sæsonen 2018/2019 
 
Af digital optimering i DaBU har der været hoved fokus på, at få den digitale platform op og køre. Det 
bliver et vigtig redskab for DaBU, klubberne og ikke mindst matchmakere og stævnearrangører 
fremadrettet. Arbejdsgruppen i udvalget har bestået af personer med forskellige indgangsvinkler og 
kompetencer for at give systemet så mange inputs som overhovedet muligt. Stor TAK til Bayram Sen for, 
at være med og skræddersy et system der er udviklet ud fra disse input, og til Erik Bomholdt fra Nyborg 
BK for din arbejdsindsats i forbindelse med afprøvning af systemet og dit engagement i udvalget. 
 
Flere klubber med erfarne matchmakere har deltaget i tests af systemet, og det digitale udvalg har også 
selv kørt “fra vugge til grav” tests og er nu ved at være i mål. Vi glæder os til at kunne præsenterer den 
som et brugbart redskab til glæde og gavn for alle i den kommende sæson. 
 
Tina Hansen Berndsen 
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Stævnetilladelser beretning sæsonen 2018/2019 
 
Da jeg 21. sept. 2018 blev kastet hovedkulds ind med udstedelser af stævnetilladelser vil det nok ikke 
være de rette tal der her oplyses. 
 
Stævnekalenderen indeholdt jo allerede en del tildelte stævnetilladelser fra de tidligere lokal-unioner. 
DaBU øst har heller ikke oplyst alle stævner til DaBU's stævnekalender, hvor mange der her mangler ved 
jeg intet om. 
 
Min aktivitet dækker følgende: 
55 alm. stævner 
7 turneringer 
4 mesterskaber 
16 diplomstævner. 
 
Med venlig hilsen 
Finn Kristensen 



  Side 41 af 44 
  

 

Startbøger DaBU øst og vest sæsonen 2018/2019 
 
Startbøger: 
Der er i sæsonen 2018/19 udstedt 774 startbøger fordelt med 330 for DaBU øst og 444 for DaBU vest. 
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Forslag til behandling 

 
Forslag fra Korsør Amatør Bokseklub 

 

 
Til DABU. 
Forslag fra Korsør bokseklub til  det kommende repræsentantskabsmøde  
sep 2019. 

 
Når U15/ U17/U19 ikke kan holde deres vægt ved mesterskaberne foreslår Korsør at boksere går en vægtklasse op. 
Hvis der plads til dem.  DaBU bør også tillade reglen for senior/elite. Så der er 2 forslag i teksten. 
Motivation. 
  
Vi har ikke mange kampboksere i Danmark. Mener at vi vil få flere kampe, hvis man tillader denne ændring. Når man 
er i voksealderen især 14/15 år kan det være svært at holde vægten. Nogle af dem tror til at feks vand vejer noget. 
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Forslag til behandling 
 

Forslag fra BK Wedala 
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Forslag til behandling 

 
Forslag fra Christianshavns Idræts Klub 

 
 

C.I.K. Bokseafdeling fremsætter hermed forslag om at afholdelse af de Danske mesterskaber i 
boksning, fremover afholdes 1 måned efter afholdelse af de Sjællandske mesterskaber. 
 
MVH Søren Saugmann 
 


