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Dagsorden 

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bokse-Union søndag den 30. maj 2021 kl.13.00 
I Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 
 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Mandaternes godkendelse 
 

3. Bestyrelsens beretning 
 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
 

5. Appeludvalgets beretning 
 

6. Beretning fra nedsatte udvalg 
a) Elitesektion 
b) Arrangementsudvalg 
c) Dommer- og kamplederudvalg 
d) Lovudvalget 
e) Sponsorudvalg 
f) Breddeteam øst 
g) Breddeteam vest 
h) Diplomstævner øst 
i) Diplomstævner vest 
j) Træneruddannelse 
k) Udviklingschef 

 
7. Indkomne forslag 

• Præsentation af DaBU Strategiplan 2022-2025 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
• Michael Jensen - er på valg og er villig til genvalg 
• Tina Hansen Berndsen - er på valg og villig til genvalg 

 
9. Valg til Appeludvalg 

• Jørgen Holm Jensen – er på valg og villig til genvalg 
• Medlem René Fuglsang - ønsker at udtræde af udvalget 
• Suppleant Lars Korsbæk - er på valg og villig til genvalg 

 
10. Eventuelt 
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Organisation 
Danmarks Bokse-Union, stiftet 4. januar 1915 
DaBU er som nationalt idrætsforbund tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF), International 
Boxing Association (AIBA), og European Boxing Confederation (EUBC) 

Formålsparagraf 
§2 ’DaBUs formål er at fremme en rationel, sund og nobel udvikling af konkurrenceboksning i 
Danmark, samt at virke retledende og rådgivende for dennes udvikling’.  

Bestyrelsen 

     
Lars Brovil 
Formand 

Michael Jensen 
Næstformand 

Finn Bryhl 
Kasserer 

Medlem 
Anna Peters 

Medlem 
Tina Hansen 
Berndsen 

 

Udvalg 
: Elitesektionen 
: AOB/PRO udvalg 
: Breddeudvalg 
: Arrangementsudvalg 

Dommer/kamplederudvalg 
: Uddannelsesudvalg 
: Sponsorudvalg 
: Lovudvalg 
: Appeludvalg 

Arbejdsgrupper 
: Talspersongruppe 
: FitBox Team Challenge 
: Kvinde / Udviklingstrup 
: Hjemmeside 
 

  
 

Ansatte 

   
Thomas Kyø 
Sportschef 

Lars Kristensen 
Koordinator 
KUC & events 

Signe Kirse 
Ellegaard 
Udviklingschef 

 

https://www.dif.dk/
https://www.aiba.org/
http://www.eubcboxing.org/
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Bestyrelsens beretning 
Medlemmer 
Lars Brovil, Michael Jensen, Finn Bryhl, Anna Peters, Tina Hansen Berndsen 
 
Så er det atter tiden for vores årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Bokse-Union, 
og for en overordnet status for året 2020 fra bestyrelsen. Desværre en status, der i høj grad er 
præget af Covid-19 påvirkninger. I år er DaBUs repræsentationsmateriale udarbejdet i et nyt 
layout som bestyrelsen håber, fortsat møder jeres forventninger.  
 
Efter repræsentantskabsmødet sidste år med afholdelse i Vejle 12. september 2020, hvilket var en 
ny dato i forhold til den oprindelse planlagte dato 17. maj 2020, har bestyrelsen og DaBUs ansatte 
haft et ekstremt højt aktivitetsniveau, særligt omkring udfordringer i relation til covid-19, hvilket 
fortsat påvirker vores hverdag. Dog har vi med de bedste intentioner forsøgt at holde fokus på en 
fortsat udvikling af Danmarks Bokse-Unions administrative og sportslige set-up. Ligeledes har 
bestyrelsen og ansatte anvendt mange ressourcer på vores kommende DIF strategiaftale 2022-
2025, hvilken vil blive præsenteret i sin helhed på repræsentantskabsmødet. DaBUs bestyrelse har 
i samarbejde med DIF søgt at udarbejde en ny retning, der udover vores fortsat høje sportslige 
ambitioner for eliteboksning, i langt højere grad understøtter en udvikling af DaBU som et samlet 
forbund med klubservice og relevante uddannelsestilbud. Dertil er et fokus på de mange 
forskellige aktiviteter med boksning som omdrejningspunkt, der praktiseres rundt om i DaBUs 
klubber; og en særlig indsats, der spiller ind til, hvordan boksesporten møder hverdagens 
udfordringer i et samfundssocialt perspektiv.  
 
DaBU Talspersongruppe 
Med bestyrelsen ønske om størst mulig 
gennemsigtighed, demokrati og en sund 
foreningskultur, i alle led af vores forbund, 
lancerede og implementerede bestyrelsen sidst på 
året 2020 en talsgruppe af personer, der på hver 
deres område kan være bindeled til bestyrelsen med 
stort og småt.  
Intentionen er, at alle medlemmer i vort forbund 
kan blive hørt, uanset hvilken rolle de har eller 
udfører i klubregi. Yderligere informationer omkring 
DaBU Talspersongruppe finder I på hjemmesiden.  

 

 
 

 
DaBUs hjemmeside har gennem den sidste tid fået rigtigt meget positiv opmærksomhed, og 
bestyrelsen finder, at vi nu har en hjemmeside, der er velfungerende og understøtter forbundet. 
Senest er tilføjet flere historiske informationer – vi håber I vil tage godt imod hjemmesiden og 
benytte den aktivt.  
 
Overordnet for 2020 har bestyrelsen søgt at imødekomme udfordringer og taget beslutninger med 
afsæt i sund fornuft og en løsningsorienteret tilgang, ud fra et fokus på den bredest mulige 
opbakning for flest muligt involverede. Og søgt løsninger der, set i forhold til vores økonomiske 
rammer, er praktisk mulige. Vel vidende, at det sjældent er muligt at gøre alle med tilknytning til 
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DaBU tilfredse, har dette alligevel fra bestyrelsens side været udgangspunktet og intention i 
enhver henseende. Bestyrelsen har til de mange og forskellige opgaver modtaget hjælp fra 
personer, der ønsker det bedste for foreningskulturen i DaBU. Stor tak fra bestyrelsen for jeres 
opbakning og gode sparring, den er uundværlig og af stor værdi! 
  
DaBUs udvalg og arbejdsgruppers skriftlige beretninger         
Her i repræsentantskabsmaterialet finder I skriftlige beretninger fra DaBUs udvalg- og 
arbejdsgrupper samt udviklingschefen, med overblik og status for de respektive aktiviteter i 
sæsonen 2020. De har i arbejdet haft fokus på en fremadrettet og nutidig udvikling af Danmarks 
Bokse-Union; desværre er langt de fleste områder stærkt påvirket af covid-19 og de mange gode 
intentioner og indsatser slår desværre ikke helt igennem som ønsket. 
Der vil på repræsentantskabsmødet være lejlighed til at spørge ind til de enkeltes beretninger.  
Fra bestyrelsens side skal endnu en gang lyde en stor tak for indsatsen i de enkelte udvalg og 
arbejdsgrupper. Jeres indsats for DaBU fællesskabet er uvurderligt for udviklingen af dansk 
boksning - TAK til hver og én af jer. 
 
Danmarks Bokse-Union overordnet 2020 
DaBU er som forbund i en forsat sund udvikling på flere fronter, omend covid-19 og dennes mange 
udfordringer har sat sine spor. Årets medlemstal viste desværre en markant nedgang, trods flere 
år med stødt medlemsvækst. Faldet i medlemstal tolkes udelukkende som en følge af nedlukning 
og udfordringer med restriktioner, der på ingen måde er gået vores sports vej.  
DaBUs bestyrelse har kendskab til, at enkelte klubber ikke har formået at opfylde deres 
forpligtelser, hvad angår medlemsregistrering til DIF; hvilken årsag der ligger til grund er uvist. 
DaBUs medlemstal danner grundlaget for rigtige meget for vores fællesskab, og vores vedtægter 
har derfor indskrevet klubbernes pligt til at sørge for den årlige registrering. Opfyldes 
medlemsregistrering 2021 ikke, vil bestyrelsen handle i relation til de gældende vedtægter. 
 

 
Nyvalgt AIBA præsident Umar Kremlev  

På den internationale scene var der 12-13. december 
AIBA-kongres, med valg af ny præsident. Det blev den 
russiske kandidat Umar Kremlev, der blev valgt som ny 
AIBA præsident for de næste 2 år.  
De nordiske landes kandidat, hollandske Boris Vand der 
Vors fik næst flest stemmer.   
Formand Lars Brovil deltog i kongressen, der blev 
gennemført online. 

 
Events - DaBU Mesterskaber og Landskamp 
Bestyrelsen har med stor og uvurderlig hjælp fra DaBUs arrangementsudvalg afholdt en række 
events og mesterskaber. Ved hver event sørgede de enkelte arrangørklubber på hver deres måde 
for at skabe gode og meget fine rammer og ikke mindst en god sportslig atmosfære i afviklingen.  
Fra bestyrelsens og hele bokse Danmarks side skal lyde en stor tak til alle involverede, ikke mindst 
de mange frivillige, der gav et stort bidrag til udviklingen og afholdelsen af DaBU events – TAK. 
 
 
 



Danmarks Bokse-Union – Repræsentantskabsmøde 30/5-2021 

 
 

 
 
 

7 

DaBUs administrative og sportslige set-up 
Bestyrelsen finder, at vi er rigtig godt undervejs i det fortsatte arbejde omkring udvikling af 
nutidigt administrativt og sportslig set-up, med løsning af unionens mange administrative opgaver; 
både de opgaver som kræver øjeblikkelig handling, den almene drift og de opgaver, der kræver 
langsigtet planlægning.   
Bestyrelsen har fokus på fortsat udvikling af vores forbundsaktiviteter til jer i klubberne. At 
fremtidssikre et samlet dansk bokseforbund for alle med mod på boksesporten glæder i 
foreningsregi vægter tungt i hverdagen hos bestyrelsen. Et nyt strategispor skal implementeres og 
sættes i drift pr. 2022 med en sportslig målsætning for perioden frem mod OL i Paris 2024 og de 
internationale mesterskaber i samme periode, skal ligeledes defineres og implementeres i drift, 
praktisk og organisatorisk. Dette vil kræve en yderligere investering i fremtiden – inden for DaBU 
økonomiske rammer. 
 
Boksning tilbage på sporet i 2021 efter covid-19 nedlukning  
Bestyrelsen planlægger flere målrettede initiativer, der skal få den generelle konkurrenceboksning 
tilbage på sporet efter den lange nedlukningsperiode. Det er bestyrelsen hensigt at målrette en 
større sum af vores opsparede midler til diplomstævneaktivitet, klubstævneaktivitet og ikke 
mindst en særlig indsat målrettet breddekonkurrence i øst og vest Danmark. Straks bestyrelsen 
kender den helt præcise genåbningsplan for vores sport i gangsættes diverse motiveringsforslag 
med medfølgende økonomi. Ét initiativ omhandler tilbud om omkostningsneutral fornyelse af 
eksisterende startbøger til den kommende 2021/2022 sæson, hvilket er kommunikeret ud 
tidligere.  
 
DaBUs økonomi 
I repræsentantskabsmaterialet er rapportering af nøgletal for regnskabsperioden 1.1.2020 til 
31.12.2020. Her vil I kunne konstatere, at Danmarks Bokse-Union har en fortsat yderst sund og 
holdbar økonomi. Ved regnskabsafslutning 2019 fremstod der desværre en fejlkommunikation 
mellem DaBU og revisionen omkring oplysning af de fra SABU og JABU overførte midler – dette er 
nu rettet og fremgår korrekt i 2020 regnskabsoversigten.  
Der har i 2020 været fokus på yderligere konsolidering til den forestående udvikling af hele 
Danmarks Bokse-Union; en udvikling i tråd med vores vision, mission samt den gældende og 
kommende strategiaftale med DIF. Det er fortsat bestyrelsens målsætning at investeringer og 
tiltag til en hver tid sker i harmoni med vores økonomiske rammer, ligesom fuld dækning ønskes 
for de enkelte investeringer på kort og langt sigt.  
DaBUs kasserer vil fremlægge regnskab 2020 samt besvare evt. spørgsmål på 
repræsentantskabsmødet.  
 
DaBU repræsentantskabsmøde 30.5.2021 
Datoen er sat, varslet pr. mail og kommunikeret på DaBUs hjemmeside og Facebookside. 
Bestyrelsen krydser finger for, at flest mulige af jer klubber kommer til årets 
repræsentantskabsmøde, for derigennem at give jeres konstruktive input, og ligeledes 
tilkendegive jeres forventninger til udviklingen af vores forbund og sport.   
 
I skrivende stund er det grundet covid-19 ikke 100 % afklaret, om det bliver muligt at gennemføre 
repræsentantskabsmødet som planlagt og forventet. 
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Såfremt det IKKE er muligt at gennemføre som planlagt, vil den nuværende bestyrelse - i henhold 
til gældende vedtægter - nedsætte sig som et forretningsudvalg frem til førstkommende mulighed 
for afholdelse af repræsentantskabsmøde.  
 
Ovenstående bestyrelsesberetning vil på repræsentantskabsmødet blive fulgt op af en mere 
uddybende mundtlig beretning ved DaBUs formand.  
 
Fra bestyrelsens side vil vi hermed udtrykke en meget stor tak til alle jer ildsjæle i klubberne samt 
jeres store antal af frivillige, der trods covid-19 fortsat hver dag gør en enorm indsats for vores 
elskede boksesport og forbund. Jeres passionerede indsats og engagement bidrager til, at 
fællesskabet kan tilbyde attraktive aktiviteter til alle, der på hver deres niveau brænder stærkt for 
boksesporten. Dette uanset om det er på motions-, eller breddeniveau, som omdrejningspunkt for 
socialt foreningssamvær, eller med de høje sportslige ambitioner.  
Tak, I gør en stor forskel. 
 
Vel mødt til repræsentantskabsmødet! 
 
Bestyrelsen, Danmarks Bokse-Union    
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Nøgletal  
Medlemstal 2020 
: 9.523 medlemmer.  
: 109 medlemsklubber.   
De indberettede 2020 medlemstal viste en nedgang på 1.670 medlemmer, svarende til -14,9% 
sammenlignet med 2019 medlemstal. Frafaldet var i antal medlemmer omtrent ligeligt fordelt på 
kønnene med -843 kvinder og -827 herrer, men givet overvægten af mandlige medlemmer, var 
det procentvise dyk i medlemstal for kvinder på godt 22% og for herrer ca. 11%.  
Det største procentvise frafald vi så, var hos piger i aldersgrupperne 7-12 år med -36,5% (-118 
medlemmer) og 13-18 år med -27,8& (-222 medlemmer).  
En mindre stigning i medlemstal så vi faktisk hos den ældste aldersgruppe 70+ år, med 30 nye 
medlemmer sammenlignet med 2019.      
 

 
 

De 10 største medlemsklubber 2018 - 2020   

2018  2019  2020  
Kolding Bokseklub 406 CIK Christianshavn Idræts Klub 431 CIK Christianshavn Idræts Klub 474 

Bokseklubben Aik, Roskilde 343 Bokseklubben Aik, Roskilde 385 Kolding Bokseklub 319 

CIK Christianshavn Idræts Klub 343 Bokseinstituttet 332 Køge Bokseklub 279 

Bokseinstituttet 303 Kolding Bokseklub 320 Frederiksbjerg Athlet-Klub 252 

Køge Bokseklub 289 Køge Bokseklub 301 Bokseklubben Aik, Roskilde 231 

Bokseklubben Rollo 278 Team Bredahl 285 A. Olympia Odense 197 

Valby Idræts Klub 266 Frederiksbjerg Athlet-Klub 280 Hillerød Sports Klub 195 

Team Bredahl 252 Bokseklubben Rollo 272 AK Jyden, Bokseafdelingen 184 

A. Olympia Odense 239 A. Olympia Odense 259 Nyborg Bokse Klub NBK 183 

Bokseklubben KVIK Ballerup 208 Næstved Bokse Klub 233 Bokseklubben Rollo 181 
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Stævnetilladelser 
Der blev i sæsonen 2020 afviklet 34 boksestævner inklusive landskampe og mesterskaber. De 
danske mesterskabers afvikling over 3 dage, er her medregnet som 3 stævner.  
En lang række planlagte stævner måtte desværre følgende måtte aflyses igen grundet covid-19; i 
perioden september-december blot aflystes 23 stævner; og tendensen har desværre også præget 
stævnekalenderen ind i 2021.   
 
 
 

Bokseåret 2020 i udpluk 
 

 
 
 

DaBU Tøjsponsor BudoXperten 
BudoXperten / FIGHTX fremskaffede det ypperste og sidste 
nye NIKE kamptøj til landsholdsbokserne, og de var således 
med til at klæde de danske landsholdsboksere pænt på. 
 
DaBU fik i sommer stærke priser på udstyrspakker, da vi købte 
bokseudstyr til vores 10 Parkinson Boxing klubber for 50.000 
kr. som Kulturstyrelsen havde bevilliget til parkinson-
bokseprojektet.  
 
DaBU er stolte af at have BudoXperten / FIGHTX som 
samarbejdspartner og medspiller på sponsorsiden ved 
landskampene. 

 
DaBU tøjsponsor BudoXperten 

- UDENDØRS træning -
- Aflyste stævner og 
NEDLUKNING AF AL 

KLUBAKTIVITET -

22. august: Åbning af 
DABU UDVIKLINGSCENTER 

& BOKSECENTER HØJE 
TAASTRUP -

- Ny KVINDE -
UDVIKLINGSTRUP samles -

- Fastansat KUC & 
Eventkoordinator -

September: 

MYFIGHTBOOK: 
Boksedatabase & 

Stævnehåndtering -

- Projekt Landskampen DR 
TV & SPORT LIVE - 3 

hjemmebaneopgør i Vejle 
-

10. oktober: 
DOMMERKURSUS -

13-15. november: DM i 
Lindholm - Frederik 

Lundgaard dansk mester 
for 11. gang -

November: 

PARKINSON BOXING - 10 
bokseklubber uddannet -

December: 
TALSPERSONGRUPPE 

nedsat - D/K, 
Klubformænd, Trænere, 

Atleter, Kvinder -
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Strategistatus 
2021 er sidste år i nuværende strategiaftale 2018-2021. Ved de to årlige statusmøder med DIF har 
vi positivt kunnet konstatere, at vi overvejende er lykkes med at indfri de satte mål i 2020:  
 
: To ungdomslandstrænere Arne Christensen og Brian Brix er i januar påbegyndt DIF 

Diplomtræneruddannelse 
: Årets mål om én tilmeldt og én uddannet AIBA 1 star er ikke lykkedes, idet der ikke har været 

udbudt kurser i AIBA hele 2020. Men siden 2018 er fem trænere uddannet AIBA 1 star, så 
samlet set er mål for international uddannelse indfriet  

: Første udviklingscenter er etableret i Høje Taastrup i samarbejde med Høje Taastrup 
Bokseklub  

: Månedlige samlinger for Kvinde- Udviklingstruppen afholdt inden nedlukning i november.   
: Boksecamps har qua COVID-19 ikke kunnet afholdes og Breddesamlinger har af samme årsag 

været begrænset   
: Talent- og Elitestrategien er rammesat, og syv udviklingsmøder imellem elite-, udvikling og 

KUC afholdt  
: Med undtagelsen i corona-restriktionerne for ’øverste nationale elite’ har Boksekraftcenter 

Vejle opretholdt ugentlig træningsaktivitet for landsholdsboksere   
 
 
 

Ny Strategiplan 2022-2025 
Processen til den kommende 4-årige strategiaftale blev indledt i august og i december indstillede 
DaBU bestyrelse to strategiske spor, som DIF’s bestyrelse har kvitteret positivt for:  
Spor 1 ”Udvikling af DaBU som samlet, nutidig idrætsorganisation”  
Spor 2 ”Øget sportslig aktivitet – på alle niveauer, med relevans for flere”    
Med en tilkendegivelse af forventet økonomisk støtte på det ønskede niveau, fortsætter DaBU 
strategiarbejdsgruppe således konkretisering af ambitioner og målsætningerne til den endelige 
Strategiaftale for 2022-2025. 
 
Spor 1 – Ambitioner og målsætninger 
Med strategispor 1 ønskes at skabe et stærkere fælles DaBU – fra græsrødderne til centralt 

forbundsniveau. Ambitionen er en forandringsvillig idrætsorganisation, der arbejder effektivt og er 

i stand til at varetage klubbernes behov og interesser.  

DaBUs Kraft- og Udviklingscentre (KUC) er motoren for den sportslige udvikling af dansk olympisk 

boksning, og ved strategisk talentudvikling fastholder og kvalificerer vi konkurrenceboksere på et 

sportsligt højt niveau.  

Samtidig søger DaBU aktivt at gøre vores stemme gældende omkring good governance og 

udvikling af et velfungerende internationalt forbund med boksning på OL-programmet.  

Resultat- og procesmål i udpluk  
: En organisationsstruktur der afspejler klubbernes behov. Ansatte, udvalg og bestyrelse har 

afstemt deres opgaver, roller og med mulighed for at udnytte egne kompetencer 

- Klubundersøgelse mhp. behovsanalyse, og klubkendskab 
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- Organisations- og ledelsesudviklingsforløb med bestyrelse, ansatte og kernefrivillige 

- Frivilligrekruttering med fokus på øget diversitet ift. køn og alder 

: Digital understøttelse til drift og udvikling i forbundet, og i klubberne 

- DIF E-læring platform implementeret til udbud af udvalgte DaBU-kurser 

: KUC-arbejdet og den røde tråd er accepteret og indarbejdet som vejen til sportslig 

udvikling og til landsholdet 

- Implementering af talent- og elitestrategi hos KUC-trænere 

- Arrangere ’Åbent hus’-aktiviteter i de 3 kraft- og udviklingscentre 

: Fastholdelse af kvalificerede boksere til deltagelse i international konkurrence på U19- og 
seniorniveau 

- Fokus på bokserens udvikling i helhedsperspektiv 
: Aktiv indsats for good governance i internationalt regi 

- Opnå udvalgspost i EUBC 

 

Spor 2 – Ambitioner og målsætninger 
Ambitionen for strategispor 2 er at skabe ’mere boksning for flere’; med den ønskede effekt, at 
DaBU har stærke klubber, der har medlemsvækst, og tilbyder bokseaktiviteter for flere kategorier 
af boksere og på alle niveauer.  
Yderligere er målsætningen, at DaBU kendes af omverdenen for vores mangfoldighed, og som en 
sport, der løfter et socialt samfundsansvar. 
 
Resultat- og procesmål i udpluk  

: Genoprettet (dyk efter covid-19) og derpå øget antal af konkurrenceboksere, deltagelse i 

mesterskaber og diplomstævner   

- Fuld implementering af MFB til digital matchmaking og stævnehåndtering 

- Synliggøre diplomstævneaktivitet 

: Aktivitets- og stævneaktive stærke klubber med uddannede trænere og ledere 

- Klubnetværk og brobygning mellem klubber og kommuner 

- Udbyde udvalgte dele af DaBU uddannelser som e-læring 

- Klubsupport og digitale værktøjer 

- Fælles initiativer i kampsportsnetværk  

: Fastholdelse og rekruttering af nye medlemmer, gennem et bredt udbud af aktiviteter på 

motions- og konkurrenceniveau 

- Pige/Kvindeindsats via samlinger og stævner med Kvinde- Udviklingstrup i KUC-regi 

- Udvikle og synliggøre succesfulde motionskoncepter 

- Udbrede Parkinson Boxing i 30-35 klubber med 300-350 parkinsonboksere totalt  

: Give unge udsatte positiv erfaring med fællesskabet i bokseklubber 

- Get2Sport indsats i samarbejde med DIF Get2Sport og 10 udvalgte klubber 

: Olympisk boksning genkendes som seværdig og troværdig sport, via positiv branding i 

medier 

- Værtskab for internationalt event – Nordiske Mesterskaber 2024, inkl. sideevents 
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Beretninger fra udvalg & arbejdsgrupper sæson 2020 
 

 
 
Eliteudvalget  
Medlemmer 
Thomas Kyø, Rachid Idrissi, Michael Ørholst 
 
Sæsonens opgaver 
Sæsonen har været præget af covid-19, som den har for hele bokse-Danmark, og hele samfundet. 
Fra marts 2020 til februar 2021 var vi ikke i udlandet at bokse. Tiden gik derfor med at fokusere på 
udvikling af landsholdsbokserne, primært i Boksekraftcenter Vejle – indtil december havde vi et 
opadgående antal boksere, der kom og deltog i fællestræning, primært på onsdage. Vi havde 
træningssamlinger forud for landskampe, desuden en længere træningslejr for U17-U19, med 
henblik på internationale ungdomsmesterskaber i efteråret. Disse mesterskaber blev dog ikke til 
noget – U17 EM valgte vi at blive hjemme fra på grund af covid-19. U19 VM blev udsat, og bokses i 
april i Polen – vi har Elias Idrissi og Ilias Warraich med ved disse mesterskaber.  
 
Højdepunkter fra sæsonen – nationalt 
Vi har i sæsonen bokset tre landskampe – alle tre i Vejle i forbindelse med aftalen med DR.  
Den første var mod Sverige 12. september 2020. På dette tidspunkt kunne vi afholde landskampen 
med 500 tilskuere, hvilket lykkedes. Vi tabte kampen 5-3. Morten Givskov og Patrick Lika kom ikke 
i kamp, på grund af afbud fra svenskerne i sidste øjeblik – de to kampe stod vi til at vinde, baseret 
på de matchninger der var lavet.  
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Den næste landskamp var mod Litauen 12. december 2020. Denne gang måtte vi ikke invitere 
publikum ind, og landskampen blev derfor afholdt i DaBU Boksekraftcenter uden tilskuere. Denne 
landskamp endte 5-5.  
Den seneste landskamp var mod Finland 20. marts 2021. Også denne landskamp blev afholdt uden 
tilskuere på grund af covid-19 restriktioner. Denne gang vandt vi 6-2.  
 
Højdepunkter fra sæsonen – internationalt  
I skrivende stund (medio april) har sæsonens eneste udenlandske turnering vi har deltaget i været 
Boxam turneringen i Spanien. Det resulterede i en sølvmedalje til Nikolai Terteryan, efter tre sejre, 
og et 3-2 nederlag i finalen til den indiske VM-bronzevinder Manish Kaushik.  
 
Kommende sæson 
I den nærmeste fremtid ligger Elitesektionens 
fokus først og fremmest på OL kvalifikation, 
der – som alt andet – har været hårdt ramt af 
covid-19 pandemien. 

OL TOKYO 2020 udsat & kvalifikation i London aflyst 
 
I praksis betyder det, at den sidste kvalifikationsturnering for hele verden er blevet aflyst. Det 
betyder desværre også, at de eneste boksere, der fortsat har mulighed for at kvalificere sig, er de 
tre boksere vi stadig har med i den europæiske kvalifikationsturnering, der i skrivende stund er 
programsat til at foregå i Paris, fra 1-8. juni: 

: Morten Givskov, BK Vitus Horsens 
: Sebastian Terteryan, BK Wedala 
: Nikolai Terteryan, BK Wedala 

Nikolai skal vinde den næste kamp, så er han kvalificeret. Morten og Sebastian skal vinde to 
kampe for at kvalificere sig.  
 
Vi har stadig en forhåbning om at kunne sende boksere afsted til U17 EM i juni, samt U19 EM i 
efteråret, men det kræver en snarlig afklaring af covid-19 situationen.  
 
For Eliteboksernes vedkommende er der VM for kvinder i oktober og for mænd i 
oktober/november – hvorvidt vi deltager her, er endnu ikke afklaret.  
 
I efteråret vil vi, i samarbejde med DaBUs bestyrelse og eventuelle interessenter, sætte os ned og 
lave en plan frem mod OL 2024. 
 
Desuden vil vi fortsætte med at udvikle Kraftcenteret i Vejle, med bl.a. træning for 
landsholdsboksere, og integrering af klubtrænere. Der er plads til forbedring, og en ophævelse af 
restriktionerne for ungdomsboksere vil være en kærkommen nyhed i den forbindelse.  
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Jeg vil på udvalgets vegne gerne takke DaBUs bestyrelse, udviklingschef Signe Kirse Ellegaard, KC         
koordinator Lars Kristensen, klubber og ikke mindst bokserne for samarbejdet i 2020.  
 
Thomas Kyø, Sportschef    

 
 
 

Arrangementsudvalget 
Medlemmer 
Tina Hansen Berndsen, Merete Skovbjerg 
 
Sæsonens opgaver 
2020 havde Flemming Nissen besluttet skulle være hans sidste år som hovedansvarlig for DaBU 
mesterskaber. De sjællandske begynder og ordinære mesterskaber blev derfor Flemmings sidste 
mesterskab. Det er nogle utrolig store fodspor at skulle udfylde efter en mand, der har siddet på 
forskellige DaBU bestyrelses- og udvalgsposter i +35 år, og administrativt har ført boksere og 
trænere professionelt igennem det ene mesterskab efter det andet. Så det var med delvis 
ærefrygt jeg takkede ja til opgaven, da mine bestyrelseskollegaer forslog mig på posten. Jeg er 
taknemmelig over, at Flemming lovede, at telefonen altid er åben til lidt administrativ sparring. 
Det er en stor opgave som ikke kan løftes af blot en enkelt person, så dommer/kampleder Merete 
Skovbjerg sagde ja til den ledige plads i udvalget efter en anden kæmpe kapacitet, Stig Bøgeskov. 
De 2 har sammen med Flemming lavet mesterskaber på stribe i mange år, så det var lidt af en 
mundfuld det helt nye udvalg startede med at skulle løfte til de Danske Mesterskaber. Vi kom dog 
godt i mål med opgaven, og er klar på mange nye mesterskaber. 
 

Jyske begyndermesterskaber 
JM-begynder blev afviklet 18-19. januar 2020 i MAGION i Grindsted med Grindsted AK som 
medarrangør. Der blev afviklet 54 kampe, samt 4 kvartfinalekampe til JM. Grindsted AK havde 
lavet et flot arrangement i gode faciliteter. 
  
Jyske mesterskaber 
JM blev afviklet som semifinale/finalestævne fredag/lørdag 24-25. januar 2020 i Rosborghallen i 
Vejle med BK Wedala som medarrangør. Der blev afviklet 30 kampe. Weekenden forud blev der 
bokset 4 kvartfinalekampe JM-begynder i Grindsted. BK Wedala havde med vanlig 
professionalisme lavet et flot arrangement med mange tilskuere. 
  
Sjællandske mesterskaber og Sjællandske begyndermesterskaber 
Mesterskaberne blev afviklet 6-8. marts 2020 i Vemmelevhallen i Vemmelev med Korsør AB som 
medarrangør. Til begyndermesterskaberne blev der bokset 35 kampe og til SM bokset 16 kampe. 
Korsør AB havde på vanlig vis lavet et godt arrangement i en flot kulisse. 
  
Nationale begyndermesterskaber 
NBM skulle have været afviklet 3-5. april i Hinnerup med Hinnerup Bokseklub som medarrangør, 
men på grund af covid-19 blev arrangementet i første omgang udsat, men senere helt aflyst. NBM 
forventes gennemført senere i 2021 i Hinnerup. 
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Danske mesterskaber U19/Elite 
De danske mesterskaber blev afviklet 13-15. 
november 2020 i samarbejde med Lindholm 
BK. Der var lavet et storslået setup i Aalborg af 
Lindholms mange frivillige.  
 
Mesterskaberne var grundet covid-19 blevet 
opdelt i to særskilte stævner, først U19/Elite 
mesterskabet, og måneden efter skulle 
mesterskaberne for U15/U17 være afviklet.  
 
Der blev bokset 20 Elitekampe, heraf 9 finaler, 
hvor den ene var en Elitekvindekamp. Hos U19 
var kun herrer i aktion. Her blev der bokset 11 
kampe, hvor de 6 var finaler. 
 

 
Frederik Lundgaard, dansk mester for 11. gang 

 
 
Danske mesterskaber U15/U17 
U15/U17 mesterskaberne skulle have været afviklet, også i samarbejde med Lindholm BK, 12-13. 
december 2020. Det lod sig ikke gøre pga. den landsdækkende nedlukning. Forhåbningen var, at 
det kunne være afviklet i 1. kvartal 2021, hvilket desværre heller ikke blev muligt. 
 
Til alle mesterskaberne så vi, som ofte før, et stort frafald grundet sygdom, skader mm. Trods et år 
med mange aflysninger lykkedes det dog at gennemføre flere flotte mesterskaber.   
 
Tina Hansen Berndsen 

 
 
 

Dommer-Kamplederudvalget 
Medlemmer 
Lars Aspelund, Finn Bryhl, Knud Wagner, Michael Jensen 
 
Sæsonens opgaver 
Året 2020 har båret præg af corona så antal stævner og turneringer har der været meget få af. 
Udvalgets medlemmer har været til stede ved de regionale mesterskaber, som blev afviklet i 
henholdsvis Vejle og Korsør, og desuden nåede vi at afvikle en del af DM i Aalborg inden landet 
blev lukket ned. Det lykkedes kun at afholde 4 stævner i efteråret; Hillerød Box Cup blev afholdt 
som et aftenstævne i stedet for en turnering.  
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Knud Wagner er blevet udpeget som D/K talsmand. 
 
Internationalt 
Det har ligeså været småt med internationale opgaver i 2020; vi valgte sammen med Sverige og 
Norge ikke at udveksle officials til mesterskaberne, og de Nordiske mesterskaber, som skulle være 
afholdt på Island blev aflyst. 
 
Dommerkursus 
I forbindelse med HSK-stævnet afholdt vi DaBU Dommerkursus, hvor 9 friske aspiranter mødte 
velforberedte op, og afsluttede dagen med at dømme ved aftenstævnet. Desværre har corona-
situationen gjort, at vi ikke har kunnet gøre de nye dommere færdige – de jyske aspiranter 
mangler kun ét stævne i at være færdige som DaBU dommere. 
 
Dommerseminar 
Der blev afholdt seminar i henholdsvis øst/vest – i øst blev det afviklet i udviklingscenteret i Høje 
Taastrup og i Vest i Kraftcenteret i Vejle; langt de fleste officials deltog. Der var som noget nyt 
sendt en prøve digitalt til deltagerne, som skulle besvares online inden fremmøde, og svarene blev 
så gennemgået ved seminarerne. Vi forventer fremover at lave lignende tiltag. 
 
Kommende sæson 
Jørgen Hammer Sørensen har deltaget som D/K ved Boxam i Spanien, Kent Hansen har deltaget 
som D/K i turnering i Litauen, og Michael Jensen har været udtaget af AIBA som ITO ved VM for 
U19.  
 
Vi ser frem til, at der kommer gang i hjulene igen på stævnefronten, så vores dommer og 
kampledere kan komme ud at dømme. Vi vil prøve om der kan laves et dommerkursus i sæsonen, 
samt sørge for, at de aspiranterne fra 2020 holdet bliver færdige. 
 
Lars Aspenlund, Michael Jensen, Knud Wagner og Finn Bryhl 

 
 
 

Breddeudvalget  
Team Øst medlemmer  
Lars Larsen, Henrik Jørn Poulsen, Jesper Christiansen 
 
Sæsonens opgaver 
Året 2020 bød ikke på meget aktivitet for Team DaBU Øst. Det blev til to samlinger: 

: 19. januar i Køge Bokseklub, hvor 17 klubber deltog med rekordhøj deltagelse af 60 boksere 
: 16. februar i Bokseinstituttet, hvor 10 klubber deltog med i alt 33 boksere 
 
En match mod DaBU Vest blev desværre aflyst. Og herefter satte covid-19 en stopper for vores 
breddeaktiviteter, og med alle restriktioner der var, valgte vi ikke at sætte gang i noget i efteråret. 
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Vi starter op igen, når det er forsvarligt at lave breddeaktiviteter med mange klubber samlet. 

Jesper Christiansen 

 
Team Vest medlemmer   
Allan Nielsen (Lindholm Bokseklub), Helal El-Abed (Olympia Odense), Keith Shepherd (Randers), 
Daryoush Sørensen (Champs Camp) 
 
Sæsonen 2020 
Den forgangne sæson bød på nedlukninger og dermed umulige vilkår for sporten. DaBU bredde 
Vest trænerteam gennemførte 2 træningssamlinger med det nye koncept. Konceptet blev taget 
godt imod og vi havde udvalgt en række af boksere, vi mente udgjorde det helt rigtige hold. 
Desværre blev al aktivitet standset og vi kom aldrig rigtigt i gang.  
Vi krydser fingre og håber på, at sporten og samfundet snart får bedre betingelser uden så mange 
restriktioner. 
 
Allan Nielsen  
 
 
Diplomstævner Vest 
Sæsonens opgaver 
Sæsonens diplomstævner har været hårdt ramt af covid-19 restriktioner, og der blev derfor kun 
afviklet ét diplomstævne i Vest, i Skive med BK Limfjord som værtsklub. Her blev afviklet 15 
diplomkampe og der blev uddelt 22 diplomer. De gældende corona-restriktioner blev overholdt på 
god vis. 
De øvrige planlagte diplomstævner, ifølge stævnekalender, er blevet aflyst. 
 
Jens Peter Zacho 
 
 
Diplomstævner Øst 
Sæsonens opgaver 
Der blev afholdt 5 diplomstævner i sæsonen. Det er op til de klubber, der ønsker at afholde 
diplomstævner at melde ind, som anvist på DABU’s hjemmeside. 
 
Vi har oplevet, at det var meget svingende med forståelsen omkring diplomstævnekonceptet, 
både hos trænere, boksere og kampledere, der har deltaget. Diplomkampe, er kampe uden hårde 
slag til hovedregionen, og der må ikke slås hårdt, ej heller selvom bokserne står godt til hinanden. 
Dette vil som hovedregel blive fortalt til alle trænere og boksere ved hvert diplomstævne. 
Kampledere der bliver udtaget til diplomstævner, skal gerne køre samme linje i alle kampe og 
stævner, så vi sikrer en ens lignende afvikling af diplomstævner.   
 
Kent Hansen 
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DABU Kvinde og Udviklingstrup 
Medlemmer 
Bettina Dahl Kónya 
 
Sæsonens opgaver 
DABU Kvinde og Udviklingstrup begyndte at tage form i 2020, med officiel åbning 22. august 2020, 
hvor også indvielsen af DABU’s nye udviklingscenter i Høje Taastrup åbnede. Vi havde udtaget 15 
boksere fra start, heraf deltog 11 boksere ved første samling, og i dag tæller truppen 14 boksere.  
 
Der blev afholdt 3 samlinger med Kvinde og 
Udviklingstruppen i 2020 – alle i 
Udviklingscentret i Høje Taastrup: 
 
: 22. august  
: 5-6. september  
: 3-4. oktober 
 

 
Indvielse af DaBU Udviklingscenter & Boksecenter 

Høje Taastrup 22/4-20 
 
Der var planlagt træningslejr med Sverige i Udviklingscenteret i november, men dette måtte 
aflyses på grund af covid-19.  
 
Højdepunkter fra sæsonen – nationalt 
At DABU har investeret i et seriøst udviklingsprojekt rettet mod de kvinder, der er i dansk 
boksning. At vi har afholdt 3 gode samlinger med højt niveau og energi, og med stor tilslutning fra 
de udtagne bokseres klubber og trænere.   
 
Internationalt  
Der er allerede et samarbejde med landstræner for de kvindelige U15, U17, U19 boksere i Sverige. 
Og der er oprettet en god kontakt til den norske sportschef Per Arne Skau, som er meget 
interesseret i et samarbejde for at udvikle pigerne med både træningslejr og kamp landene 
imellem. 
 
Kommende sæson / fremtiden   
Kalenderen frem til sommer 2021 var allerede lagt, men covid-19 situationen tillod ikke fysiske 
samlinger som ellers planlagt. Således fik vi i stedet arrangeret 2 online workshops for truppens 
boksere og deres trænere, fokuseret på det mentale aspekt i boksningen såsom motivation, 
adfærd og målsætning:  
: 31. marts Sport Psychology v/ Johanna Svennungsson, sportspsykologisk konsulent fra Sverige 
: 17. april Goalmapping – et direkte målsætningsværktøj v/ Katalin Kónya 
 
Vi arbejder nu på endnu en workshop omkring ernæring og vægt med Torben Keller, for både 
Kvinde og Udviklingstruppen samt øvrige DaBU trupper. 
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Når der bliver åbnet op, vil vi udtage enkelte piger yderligere til truppen. Og samarbejdet med 
Sverige genoptages, med målet om en kamp mod Sverige på dansk jord til august, og vi håber at 
corona tillader os at afholde det enten inde eller udendørs.  
 

 
Samling i Kvinde og Udviklingstruppen 2020 

Vi håber ligeledes at kunne afholde 
2 fysiske træningssamlinger inden 
det forhåbentlige møde i ringen 
mod Sverige i august. 
 
Målsætningen er, at bokserne vil 
blive udtaget til kamp 2 gange om 
året, hvor de stiller op for DABU 
Kvinde og Udviklingstrup, enten 
ved at vi tager ud til en turnering 
eller til boksestævne herhjemme. 

 
Øvrigt 
Vi håber at også at finde en energisk, kompetent kvinde, der sammen med Bettina kan skabe et 
stærkt team omkring KU-truppen, så vi kan være endnu skarpere til at støtte udviklingen for 
bokserne, og bistå med større hjælp til klubber, der har boksere udtaget til truppen.  
 
Bettina Dahl Kónya 

 
 
 

Uddannelsesudvalget 
Medlemmer 
Kent Hansen 
 
Sæsonens opgaver 
Der blev afholdt følgende kurser i sæsonen: 
: T1 træner kursus i Herning ABK, hvor 9 kursister deltog 
: T1 trænerkursus på Færøerne, hvor 6 kursister deltog 
: T2 træner kursus i Vordingborg Tårnet 74, hvor 5 kursister deltog 
: T3 træner kursus i DABU’s kraftcenter Vejle, hvor 7 kursister deltog 
 
Desuden blev der planlagt et Motionstrænerkursus, som desværre måtte aflyses grundet en 
kombination af for få tilmeldte og covid-19.  
 
Der var på alle 4 trænerkurser meget engagerede kursister, som både i teoridelen og den fysiske 
del, var lyttende og deltog med gode input. Især den del af kurserne, som handler om at 
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videreformidle og overføre teori til praktik med ’figuranter’, var spændene og lærerig for de 
deltagende kursister. 
 
Kommende sæson 
Der er i sæson 2021 planlagt 2 kurser, et T1 trænerkursus 5-8. august og et Motionstrænerkursus 
19-22. august. Kursusinvitationer fremgår af DaBU hjemmeside, og tilmelding er stadig åben.  
 
Kent Hansen 

 
 

 
Sponsor- og markedsføringsudvalg 
Medlemmer 
Søren Rommelhoff, Lars Kristensen 
 
Sæsonens opgaver 

TV-aftale med SportLive  

Det lykkedes DaBU, via godt netværk, at få en TV-aftale i stand med SportLive for dækning af DM 

2020 i Aalborg. Det var et yderst vellykket samarbejde, der giver blod på tanden til endnu mere 

samarbejde. Vores samarbejde med SportLive har endvidere givet os mulighed for 

genudsendelse af DaBU’s landskampe i 2020. SportLive og DaBU er pt. i god dialog om mere 

samarbejde i 2021.  

 

DRtv projekt Landskampen  

Ovenpå et succesfuldt samarbejde i 2019 med DRtv omkring deres satsning projekt 

”Landskampen”, lykkedes DaBU med at lave en aftale også for 2020. Således blev det aftalt at lave 

3 landskampe efter DRtv konceptet, hvor præmissen bl.a. var, at landskampene blev forankret og 

afviklet i en fast hjemmebaneby, i tæt samarbejde med en lokal bokseklub og med opbakning fra 

kommunen.  

Det lykkedes trods en svær tid præget af covid-19, at afvikle de forpligtede landskampe imod hhv. 

Sverige, Litauen og Finland. Sidstnævnte opgør måtte dog flyttes til afvikling primo 2021, 

pga. de nationale restriktioner. Danmarks Bokse-Union fik enorm ros for det sportslige niveau på 

afviklingen, samt de gode rammer og stemning, der blev skabt omkring landskampene – både med 

og uden tilskuere. Og vi har også kun ros at sende retur til DRtv, BK Wedala, Vejle Kommune, 

SportLive samt DaBU's sponsorer, der alle bakkede flot op om projektet. 

Set i bakspejlet kan boksesporten være godt tilfredse med at være på sendefladen hos DR og 

SportLive i sådan en svær tid med corona i hele verden, hvor store sportsarrangementer er blevet 

aflyst på stribe. 

 

Pressedækning af Danske mesterskaber 

DM i november blev afholdt med rigtig flot, bred pressedækning – med historier bragt af 
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landsdækkende medier som DR Sporten og Jyllandsposten, samt en række regionale og lokale 

historier fra bl.a. TV2 Nord og Nordjyske. Se tv-indslag og artikler på dabu.dk.     

 

Sponsor økonomi 2020 

: Der blev i forbindelse med DaBU’s landskampe i samarbejde med DR og SportLive indgået rene 
sponsoraftaler for 248.870 kr. 

: Derudover støttede Vejle Kommune landskampsprojektet med 154.500 kr. 
: DRtv støttede med 10.000 kr. for rettighederne til landskampene. 
: Der blev tegnet materielle sponsoraftaler for sammenlagt 91.725 kr. (såsom tøj og udstyr) 
Der blev udarbejdet sponsorpakker med ydelser på flere niveauer. I vores strategi indgik, at DaBU 
udelukkende henvendte sig til nationale sponsorer, dette for at undgå,̊ at DaBU udhuler 
mulighederne lokalt, for de enkelte klubber i lokalområdet, hvor DaBU events afholdes.  
 

 
DaBU sponsorer og samarbejdspartnere 2020 

 
 

 
Kommende sæson 
Der arbejdes på at forsætte samarbejdet med DRtv og SportLive om fremtidig visning af både DM 
og landskampe.  
Økonomisk må vi erkende, at covid-19 gør sit alvorlige indtog nu, og der budgetteres derfor kun 
med 100.000 kr. i sponsorindtægter for 2021. 
 
Sponsorudvalget siger tak til alle, der i en eller anden grad har supportet udvalget. Tak til 
sponsorere og samarbejdspartnere for jeres indsat til Danmarks Bokse-Union. 
 

Søren Rommelhoff & Lars Kristensen 

 
 
 

Udviklingsområdet 
 
Sæsonens opgaver 
DIF Initiativpulje støtter pilotprojekt: Boksecenter Høje Taastrup 
I samarbejde med DIF Get2Sport, Høje Taastrup Bokseklub og Høje Taastrup Kommune blev 
udarbejdet et pilotprojekt ’Høje Taastrup Boksecenter’, hvor vi ønskede at række ud til nye 
målgrupper, afprøve nye måder at indgå i foreningslivet på. DaBU søgte DIF Initiativpulje, der 

https://www.dabu.dk/dm-elite-og-u19-2020/
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imødekom os med 210.000 kr. pr. år i puljemidler til den 2-årige projektperiode. Pilotprojektet skal 
give DaBU erfaring omkring, hvordan forbundet fremadrettet kan byde ind på breddearbejde og 
social indsats, hvilket bliver et fokusområde i kommende strategiplan.   

  
Kraft- og udviklingscentre 
Strategimål i 2020 var etablering af det første bokseudviklingscenter, og den 22. august holdt vi 
åbningsreception for DaBU udviklingscenter og Boksecenter Høje Taastrup, med deltagelse af bl.a. 
Høje Taastrup kommunes borgmester, Høje Taastrup Gymnasium, DIF Get2Sport, samt DIFs 
næstformand Hans Natorp. Det var samtidig startskuddet for DaBU nye Kvinde og Udviklingstrup 
der, sammen med landsholdskvinderne, sørgede for både svedig og blodig bokseaktivitet til TV2 
Sportens dækning af arrangementet.   
 
Boksecentrene i både Vejle og Høje Taastrup dannede, som ønsket for centrene er, ramme for 
DaBU aktiviteter som træning, samlinger, møder og kurser, med Lars Kristensen hhv. Tony 
Kristiansen som koordinatorer. Kraftcenter Vejle har i perioden med nedlukning af 
foreningsidrætten kunnet fortsætte indendørs træning og aktiviteter for landsholdsboksere og 
udvalgte boksere på højeste nationale seniorniveau, idet denne gruppe var undtaget de særlige 
restriktioner (Jf. bekendtgørelse om professionel idræt). 
 
Retningslinjer og anbefalinger for idrætslivet under corona 
Den opgave der måske fyldte mest i 2020, knyttede sig til 
corona-restriktioner for idrætten, som løbende undergik 
ændringer med hhv. indskærpelser og lempelser for, hvordan 
vi kunne agere mht. bokseaktiviteter.  
Der blev fulgt nøje med i de mange udmeldinger og online 
informationsmøder, søgt afklaring specifikt på kontaktsport, 
og følgende kommunikeret ud til alle klubber om de 
gældende rammer for afstand, afspritning, forsamlingsloft, 
aldersgrupper etc.    

 
Nyhedsbrev  
Fra marts og året ud blev der skrevet 10 nyhedsbreve. Nyt fra DaBU udsender vi via e-
mailtjenesten Mailchimp til alle klubformænd/kontakt, samt udvalgsmedlemmer ca. en gang om 
måneden. Øvrige klubmedlemmer og interesserede opfordres til også at tilmelde sig nyhedsbrevet 
via DaBU hjemmeside.   
 
Matchmaking og stævneplatform MyFightbook 
I årets løb har vi været i hyppig dialog med folkene bag MyFightbook, der fortløbende 
videreudvikler platformen myfightbook.com så den bedst muligt matcher DaBU og vores klubbers 
behov til matchmaking, boksedatabase og stævneadministration. Fra december begyndte 
klubberne at oprette administratorer og er nu også godt igang med at oprette alle kampboksere.   
Samarbejdet med MyFightbook er særdeles positivt, og Claus Skjoldborg Larsen og hans folk har 
med succes udbudt flere webinarer med support for DaBU klubber.   
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Parkinson Boxing 
DaBU og Parkinsonforeningen har et projektsamarbejde målrettet personer med Parkinsons 
sygdom. Målsætningen er at uddanne boksetrænere, sådan at en lang række af DaBUs klubber kan 
tilbyde den særligt tilpassede træningsform til parkinsonramte. Oprindeligt var vi koblet på det 
amerikanske koncept Rock Steady Boxing, men da de ikke kunne tilbyde fysiske kurser grundet covid-
19, udviklede vi en kursusmodel, logo og eget kursusmateriale til den danske udgave Parkinson Boxing.    
 
I 2020 havde vi 20 trænere på Parkinson Boxing kursus 
hos underviserteamet Lars Larsen fra Bokseinstituttet 
og Finn Egeberg Nielsen, Parkinsonforeningens 
tilknyttede fysioterapeut.  
 
Primo 2021 fik Parkinson Boxing projektet tildelt en 
million kroner fra Sundhedsstyrelsen til videreførelse i 
2021-2023.  

 

 
Øvrigt 
: FitBox Team Challenge blev forsøgt lanceret i en coronavenlig online-version i sommers. 

Tiltaget vandt dog ikke stort gehør, da mange klubber havde fokus på at holde fast i 
medlemmer lokalt med udedørs træning og nogle online. Motionskonkurrence-konceptet 
FitBox Team Challenge vil blive taget op på ny i 2021.  

 
: Ved FN’s internationale pigedag i oktober og knyttet til FN’s verdensmål ’ligestilling mellem 

kønnene’ hjalp vi Plan Børnefonden med at slå et slag for piger og kvinders ligestilling og 
mulighed for at forfølge deres drømme. I musikvideoen #GirlsGetEqual demonstrerer bl.a. en 
taekwondokæmper og en bokser deres potentiale.   

 
Stor tak til alle jer aktive trænere og ledere i landets bokseklubber, til udvalgsmedlemmer, DaBU 
bestyrelse samt mine gode kolleger for et positivt samarbejde i et år, der ikke kom til at udforme 
sig helt som forventet. Der har til tider været trukket uforholdsmæssigt meget på jeres 
tålmodighed og optimisme, når endnu en overskrift lød på stævneaflysning, kursusudsættelse, 
lukkede døre i klubben og begrænset forsamlingsloft.  
I fællesskab vil vi få godt gang i boksesporten på ny!  
 
Signe Kirse Ellegaard 

 
 
 

Lovudvalget 
Medlemmer 
Keld Frederiksen 
 
Lovudvalget har ikke haft nogen aktiviteter i 2020. 

 
 

https://www.girlsgetequal.dk/
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Appeludvalget 
Medlemmer 
Jørgen Holm Jensen, René Fuglsang og Henrik Puggaard 
 
Appeludvalget har ikke haft nogen aktiviteter i 2020. 

 
 
 

FitBox Team Challenge 
Medlemmer 
Randi Esbensen, Tony Kristiansen, June Svendsen, Tina Hansen Berndsen 
 
Sæsonens opgaver 
I årets begyndelse var konceptet FitBox Team Challenge klar, og var blevet afprøvet i Høje Tåstrup, 
Vordingborg og Køge Bokseklub. Gruppens plan var at udrulle en testperioden over foråret 2020 
ude hos flere klubber der havde vist sig interesserede.  
Projektet blev desværre – som så megen anden aktivitet – stoppet medio marts 2020 og til april 
2021 grundet covid-19 situationen.  
 
Kommende sæson 
Projektgruppen synes, at konceptet er godt og gennemtænkt, men vi ønsker også at høre, om der 
fortsat er interesse fra klubberne for at genoptage Fitbox Team Challenge projektet?  
Vi vil samtidig rette en åben invitation, hvis der er nye friske klubber, som kunne tænke sig at 
deltage yderligere i projektet.  
 
June Svendsen 

 
 
 

Hjemmeside 
Medlemmer 
Henrik Vienberg Andersen, Signe Kirse Ellegaard. 
 
Sæsonens opgaver 
Opdatering af hjemmeside, upload af resultater og godkendte boksere, samt uddannelse af 
”redaktører”.  
Efter måneders arbejde med udvikling af testside, gik DaBU’s nye hjemmeside i luften i juli 2020. 
Det blev et år med meget få sportslige aktiviteter, med på trods af dette, har der været 294.000 
besøg, hvilket svarer til ca. 80 besøg pr. dag i gennemsnit. I årets løb blev der opslået 126 nyheder 
på hjemmesiden, langt de fleste forfattet og publiceret af Signe Kirse Ellegaard. 
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Siden blev udviklet i WordPress og 
bygget op omkring et tema Envo 
Magazine, der, så vidt det nu er 
muligt, kan anvendes både via PC, 
Tablet eller Smartphone.  
 
Hjemmesiden overholder nu 
retningslinjerne, som er beskrevet i 
databeskyttelsesloven (GDPR). 

 
Wordpress - www.dabu.dk  

 
Der blev – og bliver løbene foretaget mindre rettelser, og de bemærkede fejl i hjemmesidens 
indhold, blev hurtigt rettet til.  
Der blev afholdt et online-kursus for to ”redaktører”, så Thomas Kyø og Lars Kristensen nu også 
opdaterer indhold på hjemmesiden. 
 
AIBA har opfordret alle nationale bokseforbund til at benytte Instagram til formidling af korte 
nyheder og information om aktiviteter; gerne på ugentlig basis. Dette skal ske for at styrke AIBA 
fællesskabet. DaBUs Instagram konto kan nu benyttes af alle dem, som DaBU udpeger. Pt. er det 
Lars Kristensen og Thomas Kyø der udgiver opslag på dette medie.  
Der er pt ikke integration mellem DaBU’s Instagram og Facebook-side. DaBU har 391 følgere på 
Instagram og der er lavet 25 opslag i alt. 
 
Alle spørgsmål og/eller kommentarer vedrørende hjemmesiden kan sendes til 
webmaster@dabu.dk eller ske@dabu.dk  
 
Henrik Vienberg Andersen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dabu.dk/
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Startbøger Øst / Vest 
Udstedte licenser DaBU Øst 01/07-2020 - 01/04-2021  

 Antal godkendte bøger Heraf bøger med 0 kampe 

Mænd 2020-2021 2019-20 2020-2021 2019-20 

AOBC 0 6 0 6 

"KVIK" Ballerup 2 1 0 1 

CIK 16 53 3 29 

Rudersdal BK 0 0 0 0 

Farum BK 1 0 1 3 

Gilleleje BK 10 10 1 2 

Frederiksværk BK 0 3 0 1 

Gladsaxe BK 2 2 2 1 

Haslev ABK 2 9 1 3 

Haslev BK 1976 1 3 0 0 

Bokse Team Helsinge 0 8 0 1 

IK Sport Helsingør 13 12 4 5 

Gymrats Boxing, Herlev 0 0 0 0 

Herlev Boxing 9 12 2 2 

Hillerød SK 1 4 0 0 

Team Bredahl, Holbæk 0 4 0 2 

Hvidovre BK 3 8 0 3 

Ishøj BK 0 0 0 0 

AK Falken, Frederikssund 8 6 4 2 

Jyllinge Boxing Team 0 7 0 0 

Kalundborg ABK 4 8 2 2 

Karlebo BK 0 0 0 0 

Korsør ABK 6 11 2 0 

Bispebjerg BK 1 2 0 0 

BK Kelly 0 2 0 0 

IK 99 6 4 5 1 

Bokseinstituttet 0 0 0 0 

SIK Fight 3 1 0 0 

Valby IK 0 0 0 0 

Køge BK 9 8 3 3 

BK Frem Lyngby 0 0 0 0 

BK "Ørnen" Nakskov 0 2 0 0 

Nykøbing F BK 6 5 2 1 

Nykøbing S BK 6 6 2 1 

Tórshavn Boksing 0 5 0 0 

Næstved BK 0 0 0 0 

Ringsted BK 1 1 0 3 

AIK Roskilde 0 0 0 0 

Rødovre BK 6 11 2 4 
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Slagelse BK 0 11 0 4 

Høje Taastrup BK 1 7 0 1 

"Tårnet" Vordingborg 0 7 0 2 

IF Sparta 4 3 1 1 

Odsherred BK 0 1 0 0 

SHC Boxing Gym 0 12 0 10 

Sydhavsøernes BK 4 0 3 0 

Boksere i alt 125 252 40 94 

     

  Antal godkendte bøger Heraf bøger med 0 kampe 

Kvinder 2020-2021 2019-20 2020-2021 2019-20 

Jyllinge Boxing Team 0 4 0 0 

Herlev Boxing 0 1 0 1 

Slagelse BK 0 4 0 1 

AIK Roskilde 0 0 0 0 

Hillerød SK 0 2 0 0 

Høje Taastrup BK 0 2 0 0 

"Tårnet" Vordingborg 0 1 0 0 

AK Falken 0 0 0 0 

Ringsted BK 0 0 0 0 

Korsør ABK 0 1 0 0 

Rødovre BK 0 0 0 0 

Nykøbing -f BK 4 3 1 1 

BT Helsinge  1 2 0 0 

Hvidovre BK 0 1 0 1 

"KVIK" Ballerup 0 0 0 0 

Bokseinstituttet 0 0 0 0 

Kalundborg ABK 1 2 0 2 

SHC Boxing GYM 0 7 0 6 

SIK Fight 1 1 0 0 

Haslev ABK 0 1 0 1 

Frederiksværk BK 0 1 0 0 

Sydhavsøernes BK 1 0 1 0 

Gilleleje BK 2 0 1 0 

CIK 6 11 3 6 

IK99 0 1 0 0 

Boksere i alt 16 45 6 19 

     

  Antal licenser  Heraf med 0 kampe  
Fordeling af bokselicenser 
ØST 2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 

K - U15 2 6 2 1 

K - U17 1 2 1 1 
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K - U19 3 6 1 2 

K - Elite 10 31 2 20 

M - U15 11 53 5 16 

M - U17 32 42 9 13 

M - U19 31 41 8 13 

M - Elite 51 116 18 47 

I alt godkendte licenser 141 297 46 113 

 
 

Udstedte licenser DaBU Vest 1/7-2020 - 01/04-2021  
 Antal godkendte bøger Heraf bøger med 0 kampe 

Mænd 2020 - 2021 2019-20 2020 - 2021 2019-20 

Bokseklubben "Nordsalling" 1 3   1 

Bokseklubben "EBBK" 6 9 3 3 

Bokseklubben "Orion"   3     

Atletklubben "Heros" 2 7 1 4 

Bokseklubben "Pugilist"   5   2 

Brønderslev BK 5 7 2 2 

Galten  BK         

Give Atletklub   3   3 

Gram Bokseklub 6 6 2   

Grenaa Bokse-Klub 4   4   

Grindsted Atletklub 4 13   4 

Idrætsklubben "Semper"   5   2 

Hadsund Amatør Bokseklub   1     

Herning Amatør Bokseklub 1 6   3 

Hinnerup-Favrskov Bokseklub 5 5   2 

Hobro Atletklub   2   1 

Bokseklubben "Sct. Jørgen" 2 5   2 

Hornslet Bokseklub 12 18   3 

Bokseklubben "Vitus" 
Horsens 8 10   1 

Horsens Atletklub 2 6 2 4 

Kolding Bokseklub 3 9   3 

Lemvig Bokseklub 3 1   1 

Løgstør BK   5   4 

Løsning Bokseklub   3   3 

Nyborg BK 4 2 1   

Bokseklubben "Vitus" Odder   2   1 

Atletklubben "Olympia" 11 15 2 6 

Bokseklubben "Ringen" 2 5   5 

Vollsmose Boxing 11 15 2 4 

Frandsens Bokse Akademi   2   2 
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IF Sparta Odense   1   1 

Pandrup Bokseklub 4 11   1 

Bokseklubben "Thor" 6 8   1 

Randers Atlet Club 4 8     

Randers Bokse- og 
Motionsklub 4 3 3 2 

Combat Boxing Randers   2     

Ribe Bokseklub   3     

Rindum Bokseklub         

Ringkøbing BK 3 5   1 

Skive Atlet Club   2     

BK Limfjord   3   2 

Skanderborg Bokseklub 1   1   

Struer Amatør Bokseklub 6 4 1   

Bokseklubben "Rollo" 6 7 2 3 
Sønderborg Amatør 
Bokseklub   11   4 

Thisted Atlet Club   4   1 

Ulfborg BK   3   3 

Vadum BK         

Varde Atletklub 14 5 3   

Vejen Bokse Klub         

Bokseklubben "Wedala" 17 23 2 2 

Nørremarken BK 2 4   2 

Viborg Atletklub 1 9   8 

Aabenraa Bokse-klub   3   3 

Atlet-klubben "Jyden" 14 13 4 3 

Idræts-klubben "Sparta"         

Lindholm Bokseklub 12 12 3 5 

The Colosseum 2   1   

Frederiksbjerg Atlet-Klub 5 5 1 3 

Århus Champs Champ 7 11 5 6 

Aarhus Atlet-klub 4 14 1 6 

Boksere i alt 204 347 46 123 

     

 Antal godkendte bøger Heraf bøger med 0 kampe 

Kvinder 2020 - 2021 2019-20 2020 - 2021 2019-20 

Bokseklubben "EBBK" 1 1 1   

BK Orion Fjerritslev         

AK Heros Fredericia 2 1 1 1 

Grenaa BK   1   1 

BK Sct. Jørgen Holstebro   2     

Hornslet BK 4 4   1 
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Horsens AK   1   1 

Kolding BK 5 4   4 

Løsning BK   1   1 

Nyborg BK   1     

BK "Vitus" Odder   2   2 

Frandsens Bokse Akademi         

Atletklubben "Olympia" 2 3   2 

Bokseklubben "Ringen"         

Pandrup BK   2   2 

BK Thor Randers 1 1     

Randers AC   1   1 

Randers BMK 1       

BK "Limfjord" Skive   1   1 

Skanderborg BK         

Struer AB 1 1     

BK "Rollo" Svendborg 3 6 2 3 

Sønderborg Amatør 
Bokseklub   2   2 

Thisted AC   1     

Ulfborg BK   1   1 

Lindholm BK 1   1   

Varde AK 1 1     

BK Wedala Vejle 3 5   2 

Viborg AK   3   3 

Aarhus AK   1   1 

Frederiksbjerg Atlet-Klub 3 1 2   

Århus Champs Camp 3   2   

Boksere i alt 31 48 9 29 

     

 Antal licenser  Heraf med 0 kampe  
Fordeling af bokselicenser 
Vest 2020 - 2021 2019-2019 2020 - 2021 2019-2019 

K  - U-15 3 8 1 6 

K  - U-17 2 11   8 

K  - U-19 7 7 4 5 

K - Elite 19 22 4 9 

M  - U-15 18 71 8 35 

M  - U-17 45 69 11 26 

M  - U-19 49 61 12 17 

M  - Elite 92 146 15 45 

I alt godkendte licenser 235 395 55 151 
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Regnskab 2020 
Bilag 1 (særskilt PDF): Årsrapport 2020  
 
 
 

Forslag til behandling 
Bilag 2 (særskilt PDF): Bestyrelsens præsentation af DaBUs Strategiplan 2022-2025 med DIF, 
til endelig godkendelse.  
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