
Ansøgning om startbog 
 

Fornyelse af bogen: ___ Udstedelse af ny bog: ___ 
 

Klubbens navn: ________________________________________ 
 

Bog nr.: __ __ __ __ __ Fødselsdag: __ __  __ __  __ __ M/K: ____ 
 

Bokserens navn: ________________________________________ 
 

Vægtklasse (foretrukken): ________________________________ 
 

Diplomkampe pr. dags dato: ______________________________ 
 

Kampantal pr. dags dato: _________________________________ 
 

Klub i sidste sæson: _____________________________________ 
 

Kampe i anden kampsport, antal: __________________________ 
 
Er bokseren aktiv i anden kampsport end boksning: Nej ___ Ja ___ 
Man må dyrke, men ikke samtidig være konkurrenceaktiv, i anden 
form for kampsport end boksning. Er bokseren det, kan startbogen 
ikke godkendes. 
 

Alle felter skal udfyldes læseligt 
 

Udfyldt og underskrevet lægekort skal altid vedlægges ansøgning. 
Ved udstedelse af ny bog, skal altid vedlægges pasfoto (3x4 cm). 
 

Med min underskrift gives samtykke til, at mine oplysninger 
opdateres på DaBU digitale platform og hjemmeside.  
 

Herved erklæres på tro og love, at ovenstående oplysninger er 
korrekte.  
 

Ansøgt den: __________________ 20__ __ 
 

Formand: ____________________ Bokser: ___________________ 
             (Under 18 år, værges underskrift) 
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 Ansøgning om startbog 
 

Fornyelse af bogen: ___ Udstedelse af ny bog: ___ 
 

Klubbens navn: ________________________________________ 
 

Bog nr.: __ __ __ __ __ Fødselsdag: __ __  __ __  __ __ M/K: ____ 
 

Bokserens navn: ________________________________________ 
 

Vægtklasse (foretrukken): ________________________________ 
 

Diplomkampe pr. dags dato: ______________________________ 
 

Kampantal pr. dags dato: _________________________________ 
 

Klub i sidste sæson: _____________________________________ 
 

Kampe i anden kampsport, antal: __________________________ 
 
Er bokseren aktiv i anden kampsport end boksning: Nej ___ Ja ___ 
Man må dyrke, men ikke samtidig være konkurrenceaktiv, i anden 
form for kampsport end boksning. Er bokseren det, kan startbogen 
ikke godkendes. 

 

Alle felter skal udfyldes læseligt 
 

Udfyldt og underskrevet lægekort skal altid vedlægges ansøgning. 
Ved udstedelse af ny bog, skal altid vedlægges pasfoto (3x4 cm). 
 

Med min underskrift gives samtykke til, at mine oplysninger 
opdateres på DaBU digitale platform og hjemmeside.  
 

Herved erklæres på tro og love, at ovenstående oplysninger er 
korrekte.  
 

Ansøgt den: __________________ 20__ __ 
 

Formand: ____________________ Bokser: ___________________ 
                   (Under 18 år, værges underskrift) 

 

Ansøgning indsendes til DaBU øst/vest startbogskontrollant 

http://www.dabu.dk/startbogskontrollanter/
http://www.dabu.dk/startbogskontrollanter/

