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Til: 
 
 Samtlige klubber under DaBU 
 DaBUs bestyrelse 
 DaBUs udvalg 
 DaBUs æresmedlemmer 
 DaBUs medlemmer i AIBA og EUBC kommissioner 
 
 
 28. april 2020 
  
 
 
 
 
 
Ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bokse-Union 2019 

 
Repræsentantskabsmødet afholdes søndag den 17. maj 2020 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 12 
• Beretning fra DaBUs Elitesektion Side 26 
• Beretning fra Arrangement udvalget  Side 28 
• Beretning fra Dommer- og kamplederudvalget  Side 29 
• Beretning fra Lovudvalget Side 30 
• Beretning fra Markedsførings- og sponsorudvalget  Side 31 
• 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 38 
• Beretning fra D/K uddannelse  Side 39 
• Beretning fra Udviklingsområdet Side 40 
• Stævnetilladelser DaBU øst og vest Side 42 
• Startbøger DaBU øst  Side 43 
• Startbøger DaBU vest  Side 46 
• Forslag til behandling fra DaBUs bestyrelse Side 49 

 
 
 

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 17. maj 2020 kl.10.00 på Fjeldsted Skov Kro, 
Store landevej 92, Fjeldstedskov, 5592 Ejby 
 
 
Stemmeberettigede mandater i alt: 111 
 
 
DaBUs Bestyrelse: 5 mandater 
 

 

Lars Brovil, formand  

Michael Jensen, næstformand  

Finn Bryhl, kasserer  

Anna Peters, bestyrelsesmedlem  

Tina Hansen Berndsen, bestyrelsesmedlem  

 
 
DaBU klubber vest: 62 mandater 
 

A. Olympia  

A.M.A. Bokseklub  

AK Jyden bokseafdelingen  

Atletklubben HEROS  

B.K. Vitus Odder idræts- og gymnastikforening  

BK AARHUS SYD  

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  

Ringkøbing Bokseklub  

Skanderborg Bokseklub  

Skive Atlet Club  

Struer Amatør Bokseklub (SAB)  

Sønderborg Amatør Bokseklub  

The Colosseum  

Thisted Atlet Club  

Ulfborg Bokseklub  

Varde Atletklub  

Vejen Bokseklub  

Viborg Atletklub  

Vollsmose Boxing  

Aabenraa Bokseklub  

Aarhus Atlet Klub Boksning  
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DaBU klubber øst: 44 mandater 
 
 

Ashira Oure Boxing Club (AOBC)  

Bispebjerg Bokseklub  

Bokse Team Helsinge  

Bokseinstituttet  

Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930  

Bokseklubben AK Falken  

Bokseklubben Kelly  

Bokseklubben KVIK  

Bokseklubben Tårnet 74  

Bokseklubben ”Ørnen”  

Christianshavns Idræts Klub  

Farum Bokseklub 66  

FK Odsherred  

Frederiksværk Bokseklub  

Gilleleje bokseklub  

Gladsaxe Bokseklub  

Gymrats Boxing  

Haslev Amatør Bokse klub  

Haslev Bokseklub af 1976  

Herlev Boxing  

Hillerød Sports Klub  

Hvidovre Bokse Klub  

Høje Taastrup Bokseklub  

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 af 1977  

SCH Boxing GYM  

Slagelse Bokse-Klub  

Sømændenes Idræts-klub ”Fight”  

Team Bredahl  

Valby Idræts Klub  



  Side 7 af 49 
  

Dagsorden 
 

 
for ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bokse-Union søndag den 17. maj 2020 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. Appeludvalgets beretning 

 
6. Beretning fra nedsatte udvalg 

a) Elitesektion 
b) Arrangementsudvalg 
c) Dommer- og kamplederudvalg 
d) Lovudvalget 
e) Markedsførings- og sponsorudvalg 
f) Breddeteam øst 
g) Breddeteam vest 
h) Diplomstævner øst 
i) Diplomstævner vest 
j) Træneruddannelse 
k) D/K uddannelse 
l) Udviklingschef 

 
7. Indkomne forslag 

a) Forslag fra DaBUs bestyrelse  
 

8. Valg af formand 

• Formand Lars Brovil - er på valg og er villig til genvalg. 
 

9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer 

• Finn Bryhl - er på valg og er villig til genvalg. 
• Anna Peters - er på valg og villig til genvalg. 
 

10. Valg til Appeludvalg 

• Formand Henrik Puggaard – er på valg og villig til genvalg 
• Medlem Rene Fuglsang - er på valg og villig til genvalg 
• Suppleant Lars Korsbæk - er på valg og villig til genvalg 

 
11. Eventuelt 

 
 
 
 
 
 
 

Mødet vil blive afbrudt efter bestyrelsens beretning for overrækkelse af æresbevisninger 
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Bestyrelsens beretning 2019 
 
 

Så er det atter tid for indkaldelse til vores årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Bokse-
Union. Udmeldt dato er søndag den 17. maj 2020. 
 
Det er nu tid til en overordnet status og bestyrelsens beretning for året 2019. I fremsendte 
repræsentantskabsmateriale finder I beretninger fra DaBUs nedsatte udvalg. Som noget nyt finder I 
ligeledes en status over året 2019 fra DaBUs udviklingschef - med status over udviklingsprojekter, 
arbejdsgrupper og opgaver, hvor Signe Kirse Ellegaard er et sikkert omdrejningspunkt i dagligdagen.  
Efter repræsentantskabsmødet sidste år i Ejby, har bestyrelsen og DaBUs ansatte haft et højt 
aktivitetsniveau med fuldt fokus på udviklingen af Danmarks Bokse-Unions administrative og sportslige 
set-up. Et set-up der i højere grad end tidligere møder nutidens krav. Et set-up der støtter DaBUs vision 
og mission samt bestyrelsens intention om fortsat udvikling af boksesporten for alle, på en sund og 
rationel måde. Sidst, men ikke mindst, et set-up der støtter opgaverne omkring indholdet af DaBUs 
strategiaftale med DIF. 
 
Bestyrelsen ønsker gennemsigtighed, hvorfor referater samt kommunikation fra samtlige 
bestyrelsesmøder i 2019 findes på DaBUs hjemmeside.  
 
Bestyrelsen finder, at vi med god sund fornuft og løsningsorienterede beslutninger - deri fokus på den 
bredest mulige opbakning fra flest muligt involverede - har fundet fornuftige og brugbare løsninger. 
Løsninger der, set i forhold til vores økonomiske rammer, er praktisk mulige. Vel vidende at det er 
umuligt at gøre alle med tilknytning til DaBU tilfredse, har det alligevel fra bestyrelsens side været 
udgangspunktet og intentionen. Dette er forsøgt gjort ved - i enhver henseende - at se og tilgå løsning af 
opgaver i bredest muligt perspektiv. Bestyrelsen har til mange opgaver modtaget hjælp fra personer i 
boksemiljøet, både via objektive og løsningsorienterede indspark, men også som støtte generelt. Det er 
personer, der alle vil et bredt og samlet Dansk Boksning - til alles bedste. 
Stor tak fra bestyrelsen for jeres opbakning og gode sparring! 
 
DaBUs udvalg og arbejdsgruppers skriftlige beretninger 
I udsendte repræsentantskabsmappe finder I unionens udvalgs- og arbejdsgruppers samt 
udviklingschefens skriftlige beretninger. Beretninger for hver deres mange aktiviteter i sæsonen 2019 
samt deres medvirken til en målrettet fokus på den fremadrettede og mere nutidige udvikling af 
Danmarks Bokse-Union. Der vil på repræsentantskabsmødet være lejlighed til at spørge ind til den 
enkeltes beretning. 
 
Fra bestyrelsens side skal endnu en gang lyde en stor tak for indsatsen i de enkelte udvalg - og 
arbejdsgrupper. Jeres indsats er uvurderlig for dansk boksning og udviklingen af samme. Tak.  
 
Danmarks Bokse-Union overordnet 2019 
Det er gået godt for Danmarks Bokse-Union på rigtig mange fronter i 2019. DaBU er i en forsat sund 
udvikling, både som forbund og rent sportsligt. Overordnet er medlemstallet under Danmarks Bokse-
Union i forsat fremgang. Vi når i 2019 11.159 medlemmer, mod 10.938 i 2018. Vi har kendskab til, at 
enkelte klubber ikke har formået at opfylde deres forpligtelser hvad angår medlemsregistrering, hvorfor 
vores reelle medlemstal faktisk er større i 2019.  
 
Det sportslige aktivitetsniveau er ligeledes forsat stigende. Flere afviklede kampe end året før - og flere 
nyoprettede og fornyede startbøger, end i 2018. 
 
Antallet af diplomstævner og kampe har i 2019 været ekstraordinært højt. Det tegner godt for fremtiden 
og giver super energi og motivation til fremtiden. DaBUs bestyrelse vil fremadrettet forsøge at finde en 
model til hvorledes diplomstævner og -kampe yderligere kan synliggøres på et overordnet niveau.  
 
Events - DaBU Mesterskaber og Landskamp 
Bestyrelsen har, med stor og uvurderlig hjælp fra DaBUs arrangementsudvalg, afholdt Danske 
Mesterskaber 2019 i Jyllinge med Jyllinge Boxing Team som dygtig, engageret og professionel vært. 
Herning ABK afholdt på flotteste vis de Jyske begyndermesterskaber 2019. BK Wedala afholdt de Jyske 
Mesterskaber 2019 i vanligt storslåede rammer. Korsør ABK afholdt et velorganiseret og veloplagt 
Sjællandske Mesterskaber 2019 - og Jyllinge Boxing Team var igen utrættelig vært ved de Nationale 
Begynder Mesterskaber 2019.  
 
En velbesøgt landskamp mod Tyskland løb af stablen den 24. oktober 2019 i Vejle. Denne blev til i et tæt 
samarbejde mellem DR, Vejle Kommune og BK Wedala.  
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Til de enkelte klubber, der på hver deres måde skabte gode og meget fine rammer og ikke mindst en god 
sportslig atmosfære på afviklingen af DaBU events: Fra bestyrelsens - og hele bokseDanmarks side - skal 
lyde en stor tak til alle jer involverede. Ikke mindst til de mange frivillige, som hver på jeres måde gav et 
stort bidrag til udviklingen og afholdelsen af DaBU events – TAK. 
Repræsentantskabet besluttede på repræsentantskabsmødet i 2019 at nedsætte en arbejdsgruppe med 
fokus på input og indstilling til fremtidens tidsrammer for afvikling af DaBU mesterskaber. 
Arbejdsgruppen vil på repræsentantskabsmødet 2020 fremlægge deres oplæg for en ny timing på 
afholdelse af DaBUs mesterskaber. 
 
Blot til information: Der er for 2020 indgået et strategisk samarbejde, med fin økonomisk sikkerhed og 
support fra Vejle Kommune samt DR, på afholdes af 3 landskampe i Vejle Kommune. Det var intentionen 
at afholde første landskamp den 18. april 2020 mod Norge. Denne er grundet COVID 19 udsat til lørdag 
den 31. oktober 2020. Landskamp mod Sverige er planlagt til lørdag den 12. september 2020. Den sidste 
landskamp er programsat til lørdag den 12. december 2020 mod en endnu ikke kendt modstander. 
 
DaBUs administrative set-up 
Forankring på et mere nutidigt administrativt set-up, med løsning af unionens mange administrative 
opgaver - både de opgaver der kræver en øjeblikkelig handling samt de mere overordnede opgaver, der 
kræver yderligere planlægning - er rigtig godt på vej.  
 
Bestyrelsen målretter fokus på den fortsatte udvikling af vores forbunds serviceaktiviteter til jer i 
klubberne og, ikke mindst, udviklingen af et mere fremtidssikret samlet dansk boksning for alle. Set i 
lyset af vores målepunkter og indsatsområder i den gældende strategiaftale med DIF, finder bestyrelsen, 
at vi med de nye ansættelser har det helt rette set-up. Ansættelsen af udviklingschef Signe Kirse 
Ellegaard pr. 1.juni 2019 samt ansættelsen pr. 1. december 2019 af koordinator for Kraft og 
Udviklingscenter og DaBU-events, Lars Kristensen, har givet den rigtige tilgang til prioritering af 
opgavefordelingen i udviklingen samt driften af Danmarks Bokse-Union. 
 
Digitale platforme 
Det har fra bestyrelsen side været intentionen, at vi i slutningen af 2019 kunne implementere en brugbar 
og funktionel digital platform. Denne til hjælp og støtte ved stævneaktivitet, hjælp til lettere matchning 
af kampboksere og aktivitet i øvrigt. 
 
Bestyrelsen må erkende, at det, til trods for et stort arbejde og mange timers indsats, ikke var muligt at 
komme helt i mål på først tiltænkte platform. Dette kan vi fra hele bestyrelsens side kun beklage. Der er 
brugt rigtig mange frivillige og engagerede timer på arbejdet med platformen. Heldigvis er alle de gode 
kræfter ikke helt spildt, idet vi har opnået både stor læring samt en masse indsigt. Dette giver os både 
troen på - og håbet om - et frugtbart samarbejde med ny partner. Oplæg og præsentation af en ny 
digital platform samt samarbejdspartner forventes at kunne blive præsenteret på det kommende 
repræsentantskabs-møde.  
 
DaBUs Facebookprofil har siden sommeren 2019 været i en løbende udvikling. Det vil fortsat være 
prioriteret at anvende denne side til nyhedsformidling. Ligesom generel kommunikation med værdifulde 
informationer, budskaber og opdateringer, til gavn og støtte på tværs af vores sport og klubber. 
 
DaBUs hjemmeside: Der er sagt mangt og meget om denne side gennem tiden. Bestyrelsen vil sikre/har 
sikret en mere fremtidsholdbar løsning, hvor fokus på funktionalitet samt stor anvendelighed er højt 
prioriteret. Som det sikkert er bemærket, gennemgår hjemmesiden for tiden en del forandringer og 
tilpasninger. Disse vil på sigt gøre det muligt at opdatere elementer direkte online af udvalgte 
enkeltpersoner. Den endelige hjemmeside forventes at være klar kort efter sommerferien 2020.  
 
DIF – Danmarks Bokse-Unions strategiaftale 
Bestyrelsen, Elitesektionen og ikke mindst DaBUs udviklingschef, har arbejdet målrettet på at indfri de 
enkelte elementer i aftalen med DIF. Derfor var det med stor glæde, at vi pr. 1 december 2019 kunne 
offentliggøre, at vi nu er helt på plads med rammer og etablering af DaBUs Kraft & Udviklingscenter 
beliggende i Vejle. Proces og forhandlinger, med kommune samt involverede samarbejdspartnere, er 
faldet endeligt på plads. Forankring vil ske løbende igennem 2020. Det forventes ligeledes at DaBU når i 
mål med aftale omkring vores kommende udviklingcenter på Sjælland hen over sommeren 2020. 
 
Forankring, beskrivelse samt udformningen af en rød tråd i DaBUs elite- og talent strategi har i 2019 fået 
opmærksomhed. Dette er et vigtigt del-element i vores nuværende strategiaftale med DIF. Vi er godt på 
vej og er i endelige afsluttende fase. Det er planen, at den røde tråd i Elite og talent strategien bliver 
præsenteret på det kommende repræsentantskabsmøde.  
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Der er statusmøde med DIF for vores udvikling og arbejdet omkring den samlede strategi aftale i juni 
2020. Bestyrelsen vil i et kommende infobrev opdatere jer omkring status på strategiaftalen. 
Strategiaftalen danner reelt set grundlaget for vores økonomiske tilskud fra DIF. 
 
DaBUs økonomi 
I det udsendte materiale forefindes rapportering af nøgletal på regnskabsperioden 1.1.2019 til 
31.12.2019. Her vil I kunne konstatere, at Danmarks Bokse-Union har en fortsat yderst sund og holdbar 
økonomi. Der har i 2019 været fokus på yderligere konsolidering til den forstående udvikling af hele 
Danmarks Bokse-Union. En udvikling der i tråd med vores vision, mission samt den gældende 
strategiaftale med DIF. Hertil kan lægges hele bestyrelsens fortsatte ønske om udviklingen til gavn for 
sporten og alle klubber.  
 
Kort efter sommerferien 2019 udfasede bestyrelsen DaBUs fysiske kontorrammer i Idrættens hus. Den 
umiddelbare økonomiske gevinst/besparelse gav samtidig en anden straksgevinst, nemlig at kunne høste 
fordelene ved fremadrettet at være del af Idrættens hus kontorfællesskab IKC. Vi har fortsat adgang til 
et stort kælderrum I IH, hvor vores arkiver og depotmateriale er forsvarligt opbevaret.  
 
Det er fortsat bestyrelsens målsætning, at investeringer og tiltag til en hver tid sker i harmoni med vores 
økonomiske rammer, ligesom fuld dækning for de enkelte investeringer på kort og langt sigt. 
 
DaBUs kasserer vil fremlægge regnskabet samt besvare evt. spørgsmål på repræsentantskabsmødet.  
 
Regnskabet vil på repræsentantskabsmødet blive vist på storskærm, således at det bliver enkelt at følge 
fremlægningen. 
 
Forventninger til økonomi 2020 
DaBU har valgt at skifte bankforbindelse pr. 1. januar 2020. Dette er ikke begrundet i utilfredshed med 
vores tidligere bankpartner, men et simpelt ønske om en ny neutral samarbejdspartner, der uden 
tidligere relationer og forudsætningen, kan samle den nye fælles økonomi (integrationen af SABU og 
JABU fuldt under DABU) og samtidig er en partner, der ligge tætter på IH Brøndby. Sidstnævnte således 
at en løbende dialog forenkles ligesom udviklingen af DaBUs bankforretning gøres nemmere. 
 
Efter dialog med flere banker faldt valget på Handelsbanken. De tilbyder DaBU en både nutidig og digital 
løsning, der fuldt ud matcher vores behov. Digital betaling via ”MobilePay” vil fremover være en mulighed 
i DaBU.  
 
National mediedækning af Dansk Mesterskaber 2020, med SportLive som partner, er på plads. Et aftale 
set-up på landskampe, med DR og Vejle Kommune, giver rammer og muligheder til indgåelse af 
yderligere sponsorater, således disse events som minimum forventes at blive udgiftsneutrale.  
 
DaBUs mangeårige sekretariatsleder, Marianne Prosch Andersen, vil frem til 30. juni 2020 varetage 
opgaver vedrørende DaBUs regnskab og økonomi. Efter førnævnte dato, vil opgaven på regnskab og 
økonomi blive løst internt i bestyrelsen af fortrinsvis vores kasserer. Dette i samarbejde og med support 
fra vores partner i Idrættens Kompetence Center.  
 
DaBU repræsentantskabsmøde 17. maj. 2020 
Datoen er sat, varslet og udsendt på mail. Datoen er kommunikeret på både DaBUs hjemme- og FB-side. 
Bestyrelsen krydser fingre for at flest mulige af jer klubber kommer til årets repræsentantskabsmøde for 
derigennem at fremkomme med jeres konstruktive input/kritik, og ligeledes tilkendegive jeres 
forventninger til udviklingen af vores forbund og union.  
 
I skrivende stund er det grundet COVID 19 ikke 100 % afklaret, om det er muligt at gennemføre 
repræsentantskabsmødet som planlagt. 
 
Såfremt det IKKE er muligt at gennemføre som planlagt, vil den nuværende bestyrelse - i henhold til 
gældende love - nedsætte sig som et forretningsudvalg frem til først kommende mulighed for afholdelse 
repræsentantskabsmøde. 
 
Bestyrelsens beretning vil på repræsentantskabsmødet blive fulgt op af en mere uddybende mundtlig 
beretning ved DaBUs formand. Denne fremstilling med yderligere information og detaljer på de mange 
igangværende og kommende initiativer. Deri også enkelte problemstillinger som udfordrer vores sport i 
hverdagen. 
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Fra bestyrelsens side vil vi hermed udtrykke en meget stor tak til alle jer ildsjæle i klubberne samt jeres 
store antal af frivillige. Frivillige, der i hverdagen gør en enorm indsats for vores elskede sport og union. 
Jeres passionerede indsats og engagement bidrager til, at fællesskabet kan tilbyde - og har attraktive 
tilbud til alle, der på hver deres niveau brænder stærkt for og vor elskede sport. Dette uanset om det blot 
er på motions eller breddeniveau - som omdrejningspunkt for socialt samvær - eller med høje sportslige 
ambitioner.  
 
Tak, I gør en stor forskel. 
 
Vel mødt til repræsentantskabsmødet! 

Med sportslig hilsen 
Danmarks Bokse-Union 
Bestyrelsen 
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DaBUs Elitesektions beretning 2019 

 
Udvalgsmedlemmer: Thomas Kyø (formand), Rachid Idrissi, Michael Ørholst. 
 
Sæsonen, der gik 
 
U17 EM – Galati, Rumænien 
Ved U17 EM var der blot en enkelt udtaget bokser – Elias Idrissi.  
Elias taber desværre første kamp mod en dygtig skotte.  
 
Brandenburg Cup U19 – Frankfurt Oder 
Deltagerne var Jacob Bank, 75kg, Sebastian Terteryan, 69kg, Nikolai Terteryan, 64kg, Ilias Warraich, 
60kg, Daniel Malik 52kg, og for første gang havde man kvinder med i turneringen. Her vandt Melissa 
Mortensen en direkte finale mod Frankrig.  
Nikolai vandt to kampe på samme dag, mod henholdsvis Frankrig og Rusland. Han måtte dog indkassere 
et nederlag dagen efter mod en anden russer. Daniel Malik vandt første kamp mod Tyskland, men tabte 
anden kamp mod Rusland. Jacob Bank tabte sin første kamp, også mod Rusland. Ilias Warraich tabte 
også første kamp mod Rusland.  
 
Sebastian besejrede Rumænien, Tjekkiet og Tyskland, foruden den senere europamester Zakharieiev, 
Ukraine, på sin vej mod guld i turneringen.  
 
To guld i denne turnering, hvor kun Alexander Jankovic har taget guld for Danmark hidtil, må siges at 
have været et godt udgangspunkt for det EM turneringen indgik som forberedelse til.  
 
U19 EM  - Sofia, Bulgarien 
Deltagerne ved EM var de samme som i Brandenburg turneringen, og der var en vis optimisme efter 
indsatserne i Tyskland.  
 
Den første dansker i ringen var Ilias Warraich, der vandt en lige kamp 3-2 mod en hjemmebanemand fra 
Bulgarien. Ilias har dog en svær lodtrækning og taber næste kamp til en tidligere europamester fra 
England.  
 
Melissa Mortensen tabte først kamp mod en dygtig teknisk bokser fra Tjekkiet.  
Daniel Malik tabte første kamp mod en bulgarer, der blev europamester.  
Nikolai Terteryan vinder sin første kamp overbevisende mod Kroatien, men taber næste kamp, også mod 
Bulgarien. 
 
Jacob Bank mødte Holland, var fysisk underlegen og taber klart. Jacob er siden gået ned i 69kg igen.  
Sebastian Vandt første kamp mod en italiener han tidligere har slået større, og tabte derefter 3-2 til 
Israel.  
 
Det vil sige, at for første gang i flere år fik vi ikke nogen medaljer ved et EM i ungdomsrækkerne.  
 
European Games i Minsk 
Ved European Games deltog vi med to boksere. Ditte Frostholm, 60kg havde kvalificeret sig med en 6. 
plads fra EM 2018, og Frederik Lundgaard, 64kg havde kvalificeret sig med en bronzemedalje fra EU 
mesterskaberne 2018.  
 
Ditte vandt sin første kamp mod Kosovo, men tabte kvartfinalen mod sin onde ånd Beliakova, Rusland, 
som også slog hende ved EM året før.  
 
Frederik blev stoppet af en ukrainer, der pressede ham i bund og fremkaldte en tælling i første og to i 
anden runde, inden kamplederen stoppede kampen. Frederik så i denne turnering alt for lille ud i 64kg, i 
forhold til de andre, og han er siden rykket ned i 57kg.  
 
EM Kvinder – Spanien 
Ved EM for kvinder deltog vi med to boksere: Amalie Manich, 51kg og Yvonne B Rasmussen, 69kg 
 
Amalie taber første kamp til en spanier. Amalie har et stort potentiale, men mangler noget international 
rutine, det blev udslagsgivende i denne kamp.  
 
Yvonne taber første kamp mod Ukraine. Det var Yvonnes første EM i 69kg og der manglede måske lidt 
fysik i denne større vægtklasse.  
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VM Mænd – Rusland 
Ved VM i Rusland deltog vi kun med Frederik Lundgaard, der skulle prøve sig af i 57kg, en vægt han ikke 
havde været nede in nærheden af i tre år. Vægttabet gik dog fint, og Frederik vinder første kamp mod 
Australien i overlegen stil. I anden kamp taber han til Ungarn i en lige kamp, hvor han nok mangler at 
sætte nogen flere hårde træffere, mod en stærk ungarer, der dog ikke fik lavet så meget.  
 
OL kvalifikation – brutto trup 
Vi havde på bestyrelsen opfordring udpeget en bred bruttotrup til OL kvalifikationsturneringerne i 2020.  
 
51kg Amalie Manich, Hornslet BK 
57kg Melissa Mortensen, Varde AK 
60kg Ditte Frostholm, Høje Taastrup BK 
69kg Yvonne B Rasmussen, BK Wedala 
 
52kg Daniel Malik, Herlev Boxing 
57kg Danny Jensen, Hornslet BK 
57kg Frederik Lundgaard, Pandrup BK 
63kg Allan Malla, Herlev Boxing 
63kg Nikolai Terteryan, BK Wedala 
69kg Jacob Bank, BK Vitus Horsens 
69kg Sebastian Terteryan, BK Wedala 
81kg Amre Allman, Herlev Boxing 
+91  Morten Givskov, BK Vitus Horsens 
 
Bokserne skal så efter planen vurderes på træningssamlinger og turneringer, inden den endelige trup 
udtages i februar 2020.  
 
Forventninger til 2020 
I 2020 skulle det store fokus ligge på OL kvalifikation. Der er p.t. blevet brugt en masse ressourcer på 
det formål. Desværre blev den europæiske turnering afbrudt efter dag 3 på grund af Corona pandemien. 
Vi var det første land, der meddelte vi måtte tage hjem, og derefter rullede lavinen, og turneringen blev 
lukket. Meldingen lyder på, at turneringen genoptages senere, fra samme punkt, som den blev afbrudt. 
Det betyder vi stadig har brødrene Terteryan, samt Morten Givskov med i kampen om de pladser, der er 
på spil i denne turnering. Det er stadig planen, at der skal afholdes en opsamlingsturnering for hele 
verden, efter de kontinentale turneringer er afholdt. Vi ved i skrivende stund ikke hvor og hvornår disse 
turneringer bliver afholdt. 
 
Alle andre EUBC turneringer og mesterskaber er også aflyst indtil minimum august 2020, så vi er også 
her i venteposition.  
 
Umiddelbart kan det være en fordel for os, at OL er udsat. Vi har et ungt hold, der vil blive stærkere på 
det år. Når vi får lov træne igen, vil vi så fortsætte med at fokusere på udvikling, og så må vi se om 
kvalifikation genoptages i efteråret, eller først i 2021.  
 
U17 og U19 drengene bliver fremover styret af Rachid Idrissi, Shahbaz Aslam, Arne Lund og Brian Brix i 
samarbejde med sportchefen. 
 
Planen er, at der skal bygges et hold piger/kvinder op omkring de eksisterende kvinder på holdet. Da der 
er langt færre piger end drenge, og de derfor naturligt nok har mindre erfaring og færre kampe, vil det 
blive en lidt længere proces at bygge et helt hold op.  
 
På udvalgets vegne 
Thomas Kyø, Sportchef 
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Arrangementsudvalgets beretning 2019 
 
Udvalgsmedlemmer: Flemming Nissen (formand), Stig B. Nielsen, Hans E. Boesen. 
 
Sæsonen, der gik 
Udvalget har i perioden haft møde med DaBUs bestyrelse, hvor kriterier for deltagelse ved DaBUs 
mesterskaber blev klarlagt. 
 
Derudover har udvalget deltaget ved landskamp i Vejle mod Tyskland i oktober, planlagt og afviklet DM 
2019 i Jylling i samarbejde med Jylling Boxing Team, Jyske begyndermesterskaber 2020 i Grindsted i 
samarbejde med Grindsted AK, Jyske mesterskaber 2020 i Vejle i samarbejde med BK Wedala og 
Sjællandske begyndermesterskaber og Sjællandske mesterskaber 2020 i Vemmelev i samarbejde med 
Korsør AB. 
 
I skrivende stund mangler vi afvikling af Nationale begyndermesterskaber, der i samarbejde med 
Hinnerup BK skal afvikles i Hinnerup 4. – 5. april 2020. 
 
Fra udvalgets side skal der lyde en stor tak for et godt samarbejde til værtsklubberne. 
 
Forventninger til 2020 
Af kommende opgaver har vi DM 2020, der i samarbejde med Lindholm BK, er planlagt afviklet i Nr. 
Sundby Idrætscenter 13. – 15. november, derefter jyske begyndermesterskaber og jyske 
mesterskaber2021 som DaBUs bestyrelse har planer om at lægge sammen i lighed med de tilsvarende 
arrangementer på Sjælland. Sjællandske begyndermesterskaber og Sjællandske mesterskaber 2021 
samt Nordiske mesterskaber 2021, men det bliver med en anderledes sammensætning af 
arrangementsudvalget. 
 
På udvalgets vegne 
Flemming Nissen 
udvalgets formand 
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Dommer- og kamplederudvalgets beretning 2019 
 
Udvalgsmedlemmer: Jørgen Hammer Sørensen (formand), Lars Aspelund, Finn Bruhl. 
 
Sæsonen der gik 
Endnu en sæson blev afsluttet, dog desværre nogle måneder før planlagt. Vi måtte se Nationale 
Begyndermesterskaber og Nordiske Mesterskaber blive aflyst/udsat, til stor ærgrelse for de boksere som 
trænede hårdt for deltagelse i disse. Også nogle stævner, 8 stk. 1 turnering, 1 diplomstævne, 1 
landskamp og nogle internationale stævner/mesterskaber måtte aflyses, alt sammen pga. Corona 
pandemien. 
 
Den del af sæsonen som blev afviklet, gik til gengæld meget godt. Mange stævner, flere med rigtig 
mange tilskuere. 4 hjemlige turneringer og 4 mesterskaber blev afviklet. Mesterskaber har en tendens til 
at have færre deltagere, end tidligere. Til gengæld er turneringerne fuld booket. Diplomstævnerne er 
meget populære, flere af disse med over 30 kampe. 
 
Reglen om 5 dommere til stævnerne, fungerer efterhånden rigtig godt. Kun meget få (2-4) pr. sæson må 
af forskellige årsager afvikles med 3 dommer. Det store problem opstår når der 2 stævner på Sjælland 
eller 3 stævner i Jylland. Det skal bemærkes, at der bruges 7 officials til et stævne, da der foruden 5 
dommere 1 kampleder også bruges 1 supervisor. En ting vi er blevet lidt bedre til, er at krydse Storebælt 
for at hjælpe hinanden. Mange stævner har alligevel boksere fra både øst og vest, så hvorfor ikke også 
tage officials med i bilen. 
 
En af de store udfordringer er til stadighed AIBAs mange regelændringer. Specielt de ændringer som 
kommer midt i sæsonen, eller bare de ændringer som vi hører, måske vil komme. Det giver desværre 
ofte diskussioner rundt til stævner og turneringer, både blandt os danske men også med de udenlandske 
officials, som deltager i danske turneringer. 
 
Internationalt 
På den internationale bane har vi igen i år været godt med. Vi har en god dialog med elitesektionen og er 
på bedre forkant med udtagelser, end tilfældet var for år tilbage. Der er næsten altid en official med, når 
elitesektionen rejser ud af landet. Det er udvalgets opfattelse, at det giver meget erfarin, at komme ud 
blandt andre landes officials. Vi mener og håber det til stadighed vil smitte af på de hjemlige opgaver, og 
at vore nationale kolleger får gavn af den viden, der kommer med hjem. Vi råder for tiden over 8 AIBA 
officials (hvoraf 1 på pause). 
 
Forventninger til sæson 2020/2021 
Udvalget har en forventning om, at den gode trend i boksningen vil fortsætte i kommende sæson. 
Arbejdet med at fordele opgaverne har nogle gange været et puslespil, men vi vil fortsat gøre os umage 
med at fordele opgaver på en fair måde, så alle bliver brugt, men ingen bliver ”misbrugt”. 
 
På udvalgets vegne 
Jørgen Hammer Sørensen 
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Lovudvalgets beretning 2019 
 
Udvalgsmedlemmer: Keld Frederiksen (formand), Mikkel Holten Møller, Finn Kristensen. 
 
Sæsonen, der gik 
Udvalgets medlemmer har gennem året haft kontakt til flere klubber og DaBUs ledelse og har i den 
forbindelse fremkommet med råd og vejledning - bl.a. omkring lokale vedtægtsændringer og konkrete 
problemstillinger for klubberne. 
 
Forventninger til 2020 
Der er ikke fra udvalgets side større forventninger til fremtiden, men vi vil fortsat gerne bistå klubber, 
udvalg og ledelse med at løse konkrete problem-stillinger, alt til bedste for et fortsat godt samarbejde 
disse parter imellem. 
 
På udvalgets vegne 
Keld Frederiksen 
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Markedsførings- og sponsorudvalgets beretning 2019 

 
Udvalget har i perioden bestået af: Søren Rommelhoff, Lars Kristensen fra 1.10.2019,  
Signe Kirse Ellegaard fra 1.6. – primært i relation til Parkinson Projektet, Lars Brovil 
 
Parkinson projektet 

• Søren har i perioden frem til 1. juli 2019 arbejdet målrettet med forankring af projektet og 
samarbejdet med Parkinson forening i Danmark. I perioden fra 1. juli 2019 har Søren og Signe 
kørt makkerpar på udvikling af opgaven samt involvering af de første DaBU klubber og træner 
som støtte til Parkinson projektet og Parkingson Foreningen. 

• Det er super glædeligt og motiverende, at vi i Danmarks Bokse-Union kan markedsføre os i flere 
sociale sammenhænge og at vores stærke klubber og deres græsrødders under Danmarks Bokse-
Union blive markedsført positivet for at tage stort social ansvar og engagement. 

TV – Aftale SportLive 
• Det lykkedes udvalget at få en aftale i stand med SportLive for dækning af DM 2019 i Jyllinge  - 

et yders vellykket samarbejde der giver blod på tanden til endnu mere – SportLive og DaBU har 
givet håndslag på en endnu større samarbejder for 2020. 

DR TV- Landskampen 
• De lykkedes udvalget at via ihærdigt og målrettet samarbejde at komme i betragtning til DRs 

Landskampen projektet – et samarbejder hvor det fra DRs side er et krav at Landskamp er 
forankret og afvikles ud fra en fast base, lokalt forankret i samarbejde med en klub samt i tæt 
samarbejde med den kommune hvor event afholdes – Det lykkedes udvalget at få en test aftale 
på 1 landskamp med afvikling i oktober 2019 på plads – som prøve klud for minimum 3 
landskampe 2020.  Danmarks Bokse-Union fik enormt ros for det sportslige niveau på vores 
afvikling samt de gode rammer og stemning vi skabte omkring landskampen  - Stor tak til DR, BK 
Wedala, Vejle Kommune samt vores sponsorer der bakkede kraftigt op omkring projektet. – Det 
tegner sig spændende i 2020 med de 3 landskampe der er programsat.  

Sponsor arbejder 2019 
• Der i forbindelse med DaBUs aftaler med DR og SportLive samt Vejle Kommune indgået flere 

mindre sponsorater samt støtte tilskud.  
• Der er i december 2019 udarbejdet en målrettet sponsor strategi for DaBU event med begyndelse 

fra den planlagte DR-landskamp projekt med start den 18.4.2020 –  
• Der er udarbejder sponsor pakker med ydelser på flere niveauer – I strategien indgår det at 

DaBU udelukkende henvender sig til nationale sponsorer – dette for at undgå at DaBU udhuler 
mulighederne lokalt for de enkle klubberne i lokalområdet hvor DaBU events afholdes.  

Afslutning 2019 
• Udvalget siget tak til alle der i en eller anden grad har supporterede udvalgt, Tak –  
• Tak til sponsorere og samarbejdes partner for jeres indsat til Danmarks Bokse-Union 

 

Med sportslig hilsen 
Signe, Søren R, Lars K og Lars B 
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Bredde team øst beretning 2019 
 
2019 blev et lidt sløvt år, desværre. Normalt har vi 2 matcher mod Sydsverige og 2 mod DABU vest. 
Syd-sverige stoppede med at svare på vores henvendelser, så derfor blev det ikke til noget, men vi håber 
at kunne genoptage samarbejde til næste Sæson. 
 
Sammen med DABU-vest måtte vi desværre aflyse vores sjællandskamp, da der var for få kampe, og 
Jyllandskampen spiste Coronakrisen, men vi fik stablet 4 samlinger på benene. 2 i Valby hos 
Bokseinstituttet og 2 hos Køge BK. Der var igen i år god aktivitet og god stemning til samlingerne. 
 
Ialt deltog: 
118 boksere 
16 Kvinder/Piger 
102 Mænd/Drenge 
 
Mange af dem mere end 1 gang 
 
Følgende klubber deltog: 
IK Sport med 7 boksere 
Haslev boksklub a 1976 med 3 boksere 
Jyllinge Boxing Team med 4 Boksere 
Herlev Boxing med 12 boksere 
AK Falken med 9 boksere 
Bokseinstituttet med 1 Bokser 
Kalundborg ABK med 6 Boksere 
Hvidovre BK med 11 Boksere 
Høje Taastrup BK 9 med Boksere 
Nykøbing Sj BK med 2 Boksere 
Rødovre BK med 11 Boksere 
Slagelse BK med 4 Boksere 
CIK med 6 Boksere 
Bokseteam Helsinge med 3 Boksere 
Køge BK med 7 Boksere 
Nykøbing F. IF med 4 boksere 
SIK Fight med 3 Boksere 
Frederiksværk BK med 3 Boksere 
Haslev ABK med 4 Boksere 
BK Tårnet med 3 Boksere 
IK 99 med 4 Boksere 
Kvik Ballerup med 1 Bokser 
Korsør med 1 Bokser 
I alt 23 klubber 
 
Vi prøver igen til næste sæson og se om ikke vi kan stable lidt kampe på benene 
 
Tak for denne Sæson 
 
Med venlig hilsen 
Henrik, Lars og Jesper 
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Bredde team vest beretning 2019 
 
Udvalget har i 2019 bestået af trænerne Allan Nielsen (BK Limfjord), Brian Brix (Pandrup), Sune Krogh 
(Jyden) og Tor Claxton (Vitus Horsens). 
 
Første samling i 2019/2020-sæsonnen var i Olympia Odense den 7. september 2019. Der var 24 
deltagere fra 10 klubber. 
 
Derefter var det i Hornslet den 21. september 2019. Der var 28 deltagere fra 9 klubber. Efter den 
træningssamling udtog vi et hold der skulle bokse for DaBU vest ved Hillerød box cup. 
 
Vi udtog 9 boksere til HSK og hvor flere desværre meldte afbud op til turneringen. 
 
Næste samling var en weekend-samling den 19. - 20. oktober 2019 i Kolding Bokseklub. 17 boksere var 
med og det var en super samling med overnatning og kammeratligt samvær. 
 
Den 12. januar var der 27 deltagere i BK Limfjord i Skive. Det blev den sidste samling i denne sæson, da 
vi måtte aflyse den planlagte samling i AK Jyden den 7. marts 2020. Der var simpelthen ikke tilmeldinger 
nok. 
 
Desværre måtte vi aflyse breddekampene i Vordingborg da det ikke lykkedes at få boksere nok til at 
afvikle et passende antal kampe. Det er på tegnebrættet med et breddestævne i foråret og denne gang 
skal det afvikles i Jylland. Vi håber klubberne vil bakke op om dette og stille boksere til rådighed. 
 
Retrospektivt kan vi se, at der er masser af opbakning i for sæsonen, men det kniber gevaldigt i selve 
kampsæsonen fra december til april. 
 
Desværre må vi sige farvel til Brian Brix, som er rykket over som træner på landsholdet. Vi siger også 
farvel til Tor Claxton, som har nok arbejde i sin egen klub og Sune Krogh som har travlt med at 
restaurere sit hus. Tusind tak for samarbejdet til jer. I har været fantastiske og desværre for DaBU vest 
bredde er i ikke med næste sæson. 
 
I skrivende stund er UT på udkig efter trænere til DaBU vest bredde. Der er to trænere som har givet 
tilsagn. De sidste brikker skal lige falde på plads. 
 
Næste sæson prøver vi med en helt ny struktur og det komme I til at høre mere om snarest. 
 
Vi håber på mere opbakning fra ALLE klubber i Vestdanmark, ellers kan DaBU bredde ikke eksistere. 
Husk på, at vi gøre dette frivilligt og for alle jeres boksere. 
 
På teamets vegne 
Allan Nielsen 
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Diplomstævner øst beretning 2019 
 
Sæsonen, der gik 
Der er blevet afholdt 10 diplomstævner i sæson 2019. De har været fordelt ud over hele Sjælland og da 
der blev åbnet op for, at der kunne afholdes diplomstævne sammen dag, som man havde et bokse 
stævne, blev dette taget godt imod af en del klubber, det er ca. blevet til 25-40 kampe pr diplomstævne, 
så nogen gange har det været nogle lange dage for både boksere og trænere. 
 
Det er sådan at DABU stiller med en kampleder og sekretær gratis, hvis der er max. 25 kampe. Skulle 
man ønske at åbne op for flere kampe, skal der indkaldels en ekstra kampleder, og det er klubben, der 
afregner dennes kørsel. Det er DABUs D/K påsætter på Sjælland, der udtager kampleder til 
diplomstævner. 
 
Jeg har selv deltaget ved størstedelen af disse stævner, som enten kampleder eller observatør og må 
sige, at vi her på Sjælland er ved at få en fælles forståelse for, at diplomboksning er teknisk boksning 
uden hårde slag til hoved- eller halsregionen. 
 
Når dette er sagt, så vil der altid være en lille procentdel af kampe, hvor det kan løbe af med vores 
drenge og piger i kampens hede, og her det altså jer som trænere, der skal træde i karakter og hjælpe 
med at holde dem nede i styrke ellers vil den udtagne kampleder stoppe kampen, og dette bliver ikke 
altid modtaget på den pæneste måde, men tænk på det sådan her: Hvis bedstemor synes det er synd for 
lille X, så er det for hårdt. 
 
Men den lille procentdel af kampe bliver langt overskygget af alle de godt boksede diplomkampe, vi alle 
nyder at se, og med alle de dygtige drenge og piger klubberne har med i løbet af en sæson, så tegner det 
sig godt for Dansk boksnings fremtid. 
 
Forventninger til 2020 
Målet for sæson 2020 må være at der afholdes 10 diplomstævner. 
 
På udvalgets vegne 
Kent Hansen  
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Diplomstævner vest beretning 2019 
 
Der har i sæsonen 2019/2020 været afholdt 11 diplomstævner i DaBU vest, det Jysk/ Fynske område. 
Der er bokset 315 diplomkampe. Der er udstedt 357 diplomer, som svarer til at 56,67 % af deltagerne 
har fået diplom. 
 
Der er blevet udvist meget god diplomboksning ved alle stævnerne. Af de boksere, der har deltaget ved 
diplomstævnerne, er der mange som sagtens kan indløse en startbog og derfor også er kvalificerede til at 
bokse ved rigtige boksestævner. 
 
Sekundanterne har opført sig eksemplarisk og virkelig taget ånden bag diplomboksning til sig og der har 
ikke været en eneste gang hvor sekundanter har opfordret til ”hård” boksning, men tvært imod. 
Vi har også afholdt trænermøder før hver diplomstævne, hvor det praktiske omkring stævnet er blevet 
gennemgået. Også det at der vil blive skredet ind overfor de hårde slag. 
 
Her vil jeg gerne rose kamplederne, som har været gode til at skride ind i tide og stoppet når der har 
været optræk til at bokserne, ikke selv har kunnet finde grænserne. 
 
Det har nok også været medvirkende til at af de 315 kampe, er kun 8 blevet stoppet før tid. Fordi der 
blev slået for hårdt og i et par tilfælde, af de 8, også kraftigt næseblod, uden hårde slag. 
 
Af gode tiltag til diplomstævnerne har været, at matchningen er foretaget før indvejningen. Det har 
medvirket til, at stævnerne har kunnet starte til fastsat tidspunkt og i et par tilfælde endog lidt før. 
Bokserne har også været klar, så der ikke har været ventetid mellem de enkelte kampe. 
 
Vi har forsøgt at leve op til DaBUs regelsæt omkring diplomboksning. Det har været lidt udfordrende i få 
tilfælde. Den største har været holdningen til at bokse diplomkampe med skæg. Det bør der nok 
strammes lidt op på til næste sæson. 
 
En anden, lovlig, udfordring er de mixede kampe mellem dreng og pige. I nogle tilfælde er det ok, men i 
de fleste kampe bliver det let nogle ulige kampe, hvor begge parter ikke får så meget ud af det. Det er 
den fysiske forskel mellem kønnene der gør det. 
 
Det har været en fornøjelse, at være DaBUs repræsentant ved diplomstævnerne, jeg er altid blevet taget 
godt imod og vi har fået afviklet diplomstævnerne på en god og rolig måde. Det er også dejligt, at 
diplomstævnerne er blevet så populære hos klubberne, som er så gode til at bakke op om det gode 
arbejde de arrangerede klubber ligger i det at afvikle et diplomstævne. Så jeg håber at det også vil 
fortsætte i næste sæson. 
 
Jeg har forsøgt at liste de enkelte diplomstævner op i afholdt rækkefølge. Jeg vil ikke garantere, at der 
ikke godt kan være små skønhedsfejl, men jeg mener det tegner et retvisende billede på de afholdte 
diplomstævner i den sæson som snart går på held. 
 
Diplomstævne den 14. september 2019 afholdt af BK Limfjord. 
Der blev bokset 33 kampe. 
Der var 1 kampleder. 
Dommere: 2 DaBU dommere og 1 lokale træner. 
I alle kampe blev der bokset 3 x 1 ½ minut. 
Der blev uddelt 29 diplomer, hvilket svarer til at 43,94 % af bokserne får diplom. 
Der deltog 12 klubber i dette diplomstævne. 
 
Diplomstævne den 21. september 2019 afholdt af Sønderborg ABK. 
Der blev bokset 12 kampe. 
Der var 1 kampleder. 
Dommere: Deltagende trænere. 
I alle kampe blev der bokset 3 x 1 ½ minut. 
Der blev uddelt 8 diplomer, hvilket svarer til at 33,33 % af bokserne får diplom. 
Der deltog 5 klubber i dette diplomstævne. 
 
Diplomstævne den 19. oktober 2019 afholdt af BK Thor. 
Der blev bokset 32 kampe. 
Der var 3 kampledere. 
Dommere: 1 DaBU dommer. 
I alle kampe blev der bokset 3 x 1 ½ minut. 
Der blev uddelt 39 diplomer, hvilket svarer til at 57,81 % af bokserne får diplom. 
Der deltog 15 klubber i dette diplomstævne. 
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Diplomstævne den 9. november 2019 afholdt af Give AK. 
Der blev bokset 27 kampe. 
Der var 3 kampledere. 
Dommere: De 3 kampledere og 2 lokale trænere. 
I alle kampe blev der bokset 3 x 1 ½ minut. 
Der blev uddelt 39 diplomer, hvilket svarer til at 59,26 % af bokserne får diplom. 
Der deltog 15 klubber i dette diplomstævne. 
 
Diplomstævne den 10. november 2019 afholdt af Lindholm BK og AK jyden. 
Der blev bokset 27 kampe. 
Der var 3 kampledere. 
Dommere: 3 lokale trænere. 
I alle kampe blev der bokset 3 x 1 ½ minut. 
Der blev uddelt 39 diplomer, hvilket svarer til at 72,22 % af bokserne får diplom. 
Der deltog 14 klubber i dette diplomstævne. 
 
Diplomstævne den 10. november 2019 afholdt af BK Ringen. 
Der blev bokset 19 kampe. 
Der var 1 kampledere. 
Dommere: 3 lokale trænere. 
I alle kampe blev der bokset 3 x 1 ½ minut. 
Der blev uddelt 18 diplomer, hvilket svarer til at 47,37 % af bokserne får diplom. 
Der deltog 9 klubber i dette diplomstævne. 
 
Diplomstævne den 1. december 2019 afholdt af Ringkøbing BK. 
Der blev bokset 29 kampe. 
Der var 1 kampleder. 
Dommere: Flere trænere fra deltagende klubber. 
I alle kampe blev der bokset 3 x 1 ½ minut. 
Der blev uddelt 20 diplomer, hvilket svarer til at 34,48 % af bokserne får diplom. 
Der deltog 12 klubber i dette diplomstævne. 
 
Diplomstævne den 21. december 2019 afholdt af Randers BM. 
Der blev bokset 38 kampe. 
Der var 2 kampleder. 
Dommere: 2 DaBU dommere. 
I alle kampe blev der bokset 3 x 1 ½ minut. 
Der blev uddelt 55 diplomer, hvilket svarer til at 72,37 % af bokserne får diplom. 
Der deltog 18 klubber i dette diplomstævne. 
 
Diplomstævne den 1. februar 2020 afholdt af Hadsund ABK. 
Der blev bokset 29 kampe. 
Der var 1 kampleder. 
Dommere: 1 DaBU dommer 1 lokal træner 1 DaBU repræsentant. 
I alle kampe blev der bokset 3 x 1 ½ minut. 
Der blev uddelt 22 diplomer, hvilket svarer til at 37,93 % af bokserne får diplom. 
Der deltog 18 klubber i dette diplomstævne. 
 
Diplomstævne den 15. februar 2020 afholdt af Ulfborg Bokseklub. 
Der blev bokset 31 kampe. 
Der var to kampledere. 
Dommere: 2 DaBU dommere. 
I alle kampe blev der bokset 3 x 1 ½ minut. 
Der blev uddelt 39 diplomer, hvilket svarer til at 62,90 % af bokserne får diplom. 
Der deltog 19 klubber i dette diplomstævne. 
 
Diplomstævne den 8. marts 2020 afholdt af Lindholm BK og AK Jyden. 
Der blev bokset 38 kampe. 
Der var to kampledere. 
Dommere: 3 lokale trænere. 
I alle kampe blev der bokset 3 x 1 ½ minut. 
Der blev uddelt 49 diplomer, hvilket svarer til at 64,47 % af bokserne får diplom. 
Der deltog 17 klubber i dette diplomstævne. 
 
Et anbefalet ønske fra DaBUs side er, at der ikke skal være mere end ca. 25 diplomkampe ved hvert 
stævne. Dette ønske vil lettere kunne opfyldes, hvis der nu er flere klubber, som afvikler diplomstævner, 
og dermed færre tilmeldte bokser til hvert stævne. Hvis der nu kun er ca. 25 kampe pr. stævne, vil der 
også være plads til at omgangene kunne bokses på fuld tid, op til 2 minut pr. omgang. 
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Kunne man forestille sig, at klubberne, forud for en sæson, bookede dato for afholdelse af 
diplomstævner?  
Kunne man måske tænke sig at DaBUs diplomudvalg kunne være lidt mere pro aktive omkring 
planlægning af diplomstævner? 
 
Det behøver jo ikke at koste den enkelte bokseklub ret meget at afvikle diplomstævner, hvis den 
nuværende ordning fortsætter. DaBU betaler for kørsel til en kampleder og til DaBUs repræsentant. 
For klubbens regning betales der lidt til tøjvask til kampleder og evt. DaBU dommere. 
Hvis der bruges DaBU dommere, så er samkørsel også en naturlig del, for at gøre det billigst muligt for 
arrangerende klub. 
 
Der skal rettes en stor tak til alle, som har hjulpet til ved afvikling af diplomstævnerne. Det er ikke kun 
dommere, kampledere, foreningsledere, men også til alle de frivillige, der lægger et stort stykke arbejde i 
klubben i forbindelse med afvikling af stævnerne. 
 
Stor tak til alle og på gensyn. 
 
Jens Peter Zacho 
Diplomstævner vest 
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Træneruddannelse beretning 2019 
 
Sæsonen, der gik 
Der i sæson afholdt 3 T1. 2 T2. og 2 motionstræner kurser. 
 
Der er på alle T1-2 kurser blevet lagt vægt på, at det er det boksetekniske og taktiske samt hvordan, der 
laves en sæson plan, som har været fokusområde. Der har også været gæsteunderviser tilstede, 
henholdsvis: Michael Jensen, Tina Hansen, Thomas Kyø og Henrik Bauer. 
 
Michael Jensen som er 3 star AIBA-dommer, har påtaget sig at fortælle omkring 
dommer/kamplederdelen. Denne del af kurset gav en masse gode debatter omkring, hvad der dømmes 
efter i en kamp, og hvordan det ses både fra træner- og dommersiden. 
 
Tina Hansen, medlem af DABUs bestyrelse, var tilstede ved både T1-2 for at fortælle omkring DABU, og 
hvad de nye og gamle trænere kunne bruge DABU til, og om hvordan hjemmesiden fungerer. Der blev 
også fortalt om den digitale platform, og hvad den kan bruges til. Den er som bekendt nedlagt på 
nuværende tidspunkt. 
 
Thomas kyø 3 star AIBA-landstræner og Henrik Bauer 1 star AIBA- assistents landstræner har begge 
været forbi T1 kurserne og fortælle om, hvordan de er blevet landstræner, og hvad det kræver af 
uddannelse samt hvad der kræves af en bokser for at komme på landsholdet. Det blev til en masse 
spørgsmål til de 2 herrer omkring fremtiden for dansk boksning. Deres mening omkring træningsmængde 
blev der også fortalt meget om samt betydningen af DABUs nye kraftcenter. 
 
Motionstrænerkursus er en ny form for kursus som DABU er kommet med, hvor klubbernes 
motionstræner kan tilmelde sig for at få en masse ny inspiration. Der er afholdt 2 kurser, som har været 
lidt forskellige fra hinanden, da vi i udvalget skulle finde frem til den rigtige form, så derfor blev der lyttet 
godt efter, da det første hold var overstået, så vi fremadrettet kan tilbyde det helt rigtige kursus. Der vil 
nok også i fremtiden blive lavet små tilretninger. 
 
Gæsteunderviser på dette kursus har været Tony Kristiansen, som er uddannet indenfor kettelBell, 
TRX.mobilitet og fysisk træning på flere niveauer. Tony var forbi en hel lørdag for at fortælle og vise 
øvelser fra sin store øvelses bank. Der blev også undervist i boksetekniske øvelser. 
 
Der vil i løbet af efteråret bliver afholdt et T3 kursus, som er det sidste i rækken af T kurser. Derfor vil 
der også blive stillet store krav til deltagere på dette kursus.  
 
Det var superfedt at se så mange trænere på alle stadier, som var klar til at lære en masse nyt og som 
tog godt imod den nye kursusform. 
 
Forventninger til 2020 
Mål for den kommende sæson 2020 er at der skal afholdelses 1 kursus af hver kursus form 
 
Tak for en god sæson 
 
På vegne af uddannelsesudvalget 
Kent Hansen  
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D/K uddannelse beretning 2019 
 
Sæsonen der gik 
For andet år i træk blev der ikke afholdt det længe lovede dommerkursus. Denne sæson ikke pga. dårlig 
interesse eller af uvilje, men pga. den meget bratte afslutning på sæsonen. 
 
Efter forrige års planlagte kursus, som skulle have været afholdt under HSH cup i efteråret 2018 (som 
blev aflyst pga. for få tilmeldte) blev det besluttet at afhold et kursus sammen med Nationale 
Begyndermesterskaber i Hinnerup her i foråret. Dette måtte vi af helt andre årsager droppe. Der var 
ellers en del ansøgere til kurset. 
 
Der blev dog uddannet en enkelt dommer, lidt specielt, men med vedkommendes erfaring som 
mangeårig bokser og efterfølgende træner og leder, valgte vi denne metode. Ikke desto mindre med 
meget godt resultat. 
 
Forventninger til sæson 2020 
Det er udvalgets håb, at vi kan starte kommende sæson op med et dommerkursus. Det er samtidig 
vigtigt at fastholde den nuværende stab, som er på; 18 i øst og 24 i vest. Dog skal det nævnes, at ikke 
alle er superaktive, så derfor de store udfordringer, når der afholdes flere stævner samme dag. (2 i øst 
eller 3 i vest)  
 
På udvalgets vegne 
Jørgen Hammer Sørensen 
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Udviklingsområdet beretning 2019 
 
Udviklingschef Signe Kirse Ellegaard  
 
Sæsonen, der gik 
Udviklingsområdet har fået særlig opmærksomhed i 2019 og jeg har haft den store fornøjelse at varetage 
funktionen som ansat udviklingschef siden juni. Ankommet midt i året var mange initiativer sat i gang, 
frivillige arbejdsgrupper var i fuldt sving med konceptudvikling, og endnu nye ideer lå på tegnebrættet. 
Her et kort rids af tiltag og projekter, hvor fokus har været udvikling; på organisations-, klub- og 
aktivitetsniveau. 
 
Strategiplan 
Vi har arbejdet målrettet på at indfri de definerede strategimål, og i december nåede vi et af de store 
mål; åbning af DaBU Boksekraftcenter, i BK Wedalas flotte faciliteter i Vejle. 
 
Oprindeligt lød målsætningen på 4 kraftcentre, hvilket i samråd med DIF i dag er justeret til ét 
kraftcenter og to udviklingscentre i nærværende strategiperiode. Ved de to halvårs statusmøder har 
vores egen og DIF’s evaluering været i sync, og et tæt samarbejde med vores forbundskonsulent, 
Liselotte Byrnak, været særdeles positivt og produktivt. 
 
Organisation og kommunikation 
I efteråret blev DaBU hidtidige kontor afviklet og pr. 1/10 flyttet til kontorfællesskabet IKC, også i 
Idrættens Hus. Det betød implementering af nyt administrationsset-up, hvor Marianne Prosch Andersen 
har varetaget administration og økonomi fra hjemmearbejdsplads, mens undertegnede har kontorplads i 
IKC. 
 
På GDPR-området har vi udarbejdet DaBU persondatapolitik samt en klubguide til persondatahåndtering; 
og bl.a. via netværksgruppe med øvrige forbund arbejdes der fortløbende mod, at vi i DaBU holdes ajour 
mht. GDPR. 
 
Vi har udarbejdet skriftlige adfærdskodeks Code of conduct hhv. for DaBU bestyrelse, og for målgrupper 
involveret i landsholdsaktiviteter, herunder retningslinier omkring anti-doping og matchfixing. 
 
Derudover har elitesektionen, trænere tilknyttet eliteområdet, bestyrelse og undertegnede i fællesskab 
arbejdet med at beskrive struktur og strategi for elitearbejdet, samt ansvar og funktioner under 
elitesektionen; dette offentliggøres og udbygges i 2020.  
 
Synlighed  
I samarbejde med DRTV, BK Wedala og Vejle Kommune blev Landskampen DK vs. Tyskland 26/10 en 
særdeles flot promovering af dansk boksning med 12.400 seere på DR.DK/live og 1.000 tilskuere. Et 
event, der høstede stor ros fra DR, med følgende ny aftale for Landskampen 2020. 
 
Også DM-finaler blev tv-dækket, med live-stream fra den nye sportskanal SportLive. Samarbejdet med 
SportLive rækker ind i 2020, hvor vi forventer, at DM 2020 og andre bokseevents kommer på kanalens 
sendeflade. 
 
Vi har påbegyndt to mindre PR-projekter til promovering af boksesporten, og af forbund og klubbernes 
mange tilbud til nye medlemmer; det ene projekt i et fælles initiativ med 5 øvrige kampsportsforbund. 
PR-materialet der omfatter videofilm og interaktiv brochure forventes færdigt i 2020. 
 
Udviklingstiltag målrettet nye målgrupper 
En dedikeret arbejdsgruppe har udviklet det første konkurrencetilbud for vores mange motionsboksere, 
og konceptet FitBox Team Challenge afprøves som pilotprojekt med test-konkurrencer i første halvår af 
2020. FitBox favner en bred aldersgruppe og tager afsæt i holdkonkurrence for at styrke 
klubfællesskabet. 
 
Markedsføringsudvalget indledte projektsamarbejde med Parkinsonforeningen ud fra ønsket om at vise 
boksningens mangfoldighed. Bokseprojektets mål er at uddanne 2 x 30 klubtrænere i en særlig udviklet 
træningsform Rock Steady Boxing, for at tilbyde boksehold til folk med parkinson. Grundstenen i 
projektet er, foruden den fysiske træning, at klubberne samtidig tilbyder et socialt fællesskab i fritiden for 
parkinsonramte. Trænere i 5 klubber er foreløbig under uddannelse. 
 
DaBU er én af 12 sportsgrene, der har udviklet ’sportskasser’ og aktivitetskort til FamlySport & KidsSport, 
et nyt koncept, der skal få børnefamilier op af sofaen derhjemme, og i institutionsregi få mere bevægelse 
via en legende introduktion til bl.a. boksning. 
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Digital platform 
Der blev i 2019 arbejdet hårdt på at udvikle den lovede digitale platform Athlete World, som skulle være 
et værktøj til klubber og forbund særlig til matchmaking og stævneadministration. Desværre blev 
projektet forsinket af flere omgange, og primo 2020 måtte vi desværre konkludere, at projektet ikke 
kunne færdiggøres inden for den givne ramme, hvorfor projektet blev lukket. 
 
Forventninger til 2020 
 
Kraft- og udviklingscentre 
At staben fra december 2019 blev udvidet med ansættelse af KUC-koordinator Lars Kristensen betyder, 
at kraftcenterarbejdet fra start fik sat turbo på, med en stødt øgning af tilbud og aktiviteter for de 
tilknyttede boksere. 
 
Der ligger en projektplan for etablering af det første udviklingscenter, placeret i Høje Taastrup, som bl.a. 
vil have vægt på talentudvikling og kvindeboksning. I samarbejde med Høje Taastrup Bokseklub, 
kommune og DIF Get2Sport projekterer vi samtidig med et tilknyttet boksecenter, der skal favne flere 
nye målgrupper – patienter fra Sundhedscenter, Get2Sport-unge og soldaterveteraner. 
 
Landskampen 2020 
Satsning på projekt Landskampen med DRTV tæller tre landskampe i 2020 med Vejle som 
hjemmebaneby. Vejle Kommune er samarbejdspartner, og sammen med en lang række sponsorer har vi 
grundlaget for at skabe yderst seværdige bokseevents, der når ud til alle landets tv-skærme.   
 
Organisation og kommunikation  
Vi er så heldige i det nye år at have tilknyttet ekstra kompetente kræfter til at give hjemmesiden dabu.dk 
en vitaminindsprøjtning; og vi vil arbejde på nyt design samt reorganisering af indholdssiden. Også 
nyhedsbrev fra DaBU bliver udviklet i nyt format, med mulighed for at alle interesserede kan tilmelde sig. 
 
Vi er fuldt bevidste om behovet for en ny løsning angående digital platform, og håber i nær fremtid at 
have positivt nyt herom. 
 
Vi forventer også at tage fat på udvikling af formatet for vores repræsentantskabsmøde med fokus på 
involvering og formidling med relevans for alle klubber. 
 
DIF har inviteret DaBU og de øvrige 5 kampsportsforbund med i en innovationsproces for, i løbet af de 
næste par år, at udvikle nye rekrutteringsprojekter målrettet voksne motionister, idet der for denne 
målgruppe ses et vækstpotentiale inden for kampsporten. 
 
I efteråret 2020 påbegyndes strategiproces sammen med DIF, hvor vi skal definere de strategiske spor 
og målsætninger for DaBU i Strategiplan 2022-2025.   
 
Til alle klubledere, trænere, DaBU bestyrelse, udvalgsmedlemmer og øvrige, som tålmodigt har svaret på 
spørgsmål, og villigt brugt jeres tid på at udvide min viden og kendskab til DaBU i stort som småt: 
TUSIND TAK, det er meget værdsat! Jeg ser frem til fortsat at udvikle dansk boksning i samarbejdet med 
jer alle. 
 
/Signe Kirse Ellegaard 
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Stævnetilladelser DaBU øst og vest  2019 
 
Der er i 2019 tildelt stævnetilladelse til nedenstående stævner. Stævnerne blev samtidig registreret i 
DaBUs stævnekalender. 
 
48 stævner (inkl. 1 landskamp) 
18 aflyste (inkl.1 Landskamp) 
4 turneringer Hasle Box Cup, HSK, Hancock Open og Viking Box Cup 
4 Mesterskaber DM, JM Elite, JM Begynder og SM 
 
 
Med venlig hilsen 
Finn Bryhl 
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Startbøger øst 2019 
 

Oversigt over udstedte licenser i DaBU øst 1/7-2019-31/12-2019 
 

Mænd: 
    Antal godkendte 

bøger   
                 Heraf bøger med 

O kampe   

  2019 - 2019 2018-19 2019 - 2019 2018-19 

AOBC 6 0 6 0 

"KVIK" Ballerup 1 5 1 4 

CIK 53 32 29 16 

Rudersdal BK 0 0 0 0 

Farum BK 0 0 3 1 

Gilleleje BK 10 14 2 4 

Frederiksværk BK 3 2 1 2 

Gladsaxe BK 2 3 1 3 

Haslev ABK 9 7 3 2 

Haslev BK 1976 3 3 0 0 

Bokse Team Helsinge 8 7 1 6 

IK Sport Helsingør 12 5 5 3 

Gymrats Boxing, Herlev 0 2 0 1 

Herlev Boxing 12 10 2 1 

Hillerød SK 4 8 0 8 

Team Bredahl, Holbæk 4 6 2 4 

Hvidovre BK 8 13 3 9 

Ishøj BK 0 0 0 0 

AK Falken, Frederikssund 6 16 2 15 

Jyllinge Boxing Team 7 8 0 1 

Kalundborg ABK 8 6 2 2 

Karlebo BK 0 0 0 0 

Jægerspris BK 0 1 0 1 

Korsør ABK 11 12 0 6 

Bispebjerg BK 2 5 0 2 

BK Kelly 2 5 0 3 

IK 99 4 5 1 2 

Bokseinstituttet 0 2 0 2 

SIK Fight 1 7 0 0 

Valby IK 0 6 0 0 

Bornholm BK 0 2 0 2 

Køge BK 8 12 3 7 

BOKS 12 0 0 0 0 

BK Frem Lyngby 0 0 0 0 

BK "Ørnen" Nakskov 2 1 0 1 

Nykøbing F BK 5 6 1 1 

Nykøbing S BK 6 5 1 2 

Tórshavn Boksing 5 8 0 8 

Næstved BK 0 0 0 0 
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Ringsted BK 1 3 3 4 

AIK Roskilde 0 7 0 3 

Rødovre BK 11 13 4 3 

Slagelse BK 11 12 4 3 

Høje Taastrup BK 7 6 1 5 

"Tårnet" Vordingborg 7 13 2 2 

IF Sparta 3 8 1 8 

Odsherred BK 1 1 0 1 

SHC Boxing Gym 12 0 10 0 

          

Boksere i alt: 252 287 94 145 

     

Kvinder: 

     Antal godkendte 

bøger   

            Heraf bøger med O 

kampe   

  2019 - 2019 2018-19 2019 - 2019 2018-19 

IK99 1 2   1 

CIK 11 2 6 2 

Jyllinge Boxing Team 4 5 0 1 

Herlev Boxing 1 3 1 0 

Slagelse BK 4 3 1 1 

AIK Roskilde 0 2 0 1 

Hillerød SK 2 3 0 0 

Høje Taastrup BK 2 5 0 1 

"Tårnet" Vordingborg 1 1 0 0 

AK Falken 0 2 0 2 

Ringsted BK 0 1 0 1 

Korsør ABK 1 1 0 0 

Rødovre BK 0 1 0 0 

Nykøbing -f BK 3 1 1 0 

BT Helsinge  2 3 0 3 

Hvidovre BK 1 4 1 4 

"KVIK" Ballerup 0 1 0 0 

Bokseinstituttet 0 1 0 1 

Kalundborg ABK 2 0 2 0 

SHC Boxing GYM 7 0 6 0 

SIK Fight 1 0 0 0 

Haslev ABK 1 1 1 0 

Frederiksværk BK 1 1 0 0 

Boksere i alt 45 41 19 18 
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Fordeling af bokselicenser ØST     

  Antal licenser   Heraf med O kampe   

  2019 - 2019 

2018-

2019 2019 - 2019 

2018-

2019 

K  - U-15 6   1   

K  - U-17 2   1   

K  - U-19 6   2   

K - Elite 31   20   

M  - U-15 53   16   

M  - U-17 42   13   

M  - U-19 41   13   

M  - Elite 116   47   

          

I alt godkendte licenser 297   113   
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Startbøger vest 2019 
 

Oversigt over udstedte licenser i DaBU vest 1/7-2019-31/12-2019 
 

Mænd: 
    Antal godkendte 

bøger   
                 Heraf bøger med O 

kampe   

  2019 - 2019 2018-19 2019 - 2019 2018-19 

Bokse-klubben "Nordsalling" 3 3 1 1 

Bokseklubben "EBBK" 9 13 3 7 

Bokse-klubben "Orion" 3 5   2 

Atletklubben "Heros" 7 4 4 3 

Bokseklubben "Pugilist" 5 3 2   

Brønderslev BK 7   2   

Galten  BK   1     

Give Atletklub 3 1 3   

Gram Bokseklub 6 7   3 

Grenaa Bokse-Klub   1     

Grindsted Atletklub 13 8 4 1 

Idrætsklubben "Semper" 5 6 2 3 

Hadsund Amatør Bokseklub 1 3   1 

Herning Amatør Bokseklub 6 7 3 3 

Hinnerup-Favrskov Bokseklub 5 4 2 1 

Hobro Atletklub 2 3 1 1 

Bokseklubben "Sct.Jørgen" 5 6 2 2 

Hornslet Bokseklub 18 18 3 1 

Bokseklubben "Vitus" Horsens 10 8 1 3 

Horsens Atletklub 6 6 4 4 

Kolding Bokseklub 9 12 3 4 

Lemvig Bokseklub 1 3 1   

Løgstør BK 5 4 4 3 

Løsning Bokseklub 3 2 3 1 

Nyborg BK 2 4   3 

Bokseklubben "Vitus" Odder 2 5 1 3 

Atletklubben "Olympia" 15 14 6 2 

Bokseklubben "Ringen" 5 6 5 5 

Vollsmose Boxing 15 17 4 9 

Frandsens Bokse Akademi 2 1 2 1 

IF Sparta Odense 1   1   

Pandrup Bokseklub 11 9 1 1 

Bokseklubben "Thor" 8 8 1 4 

Randers Atlet Club 8 9   3 

Randers Bokse- og Motionsklub 3 3 2 1 

Combat Boxing Randers 2 7   6 

Ribe Bokseklub 3 7   4 

Rindum Bokseklub   3   1 

Ringkøbing BK 5   1   

Skive Atlet Club 2 4   4 

BK Limfjord 3 5 2 3 
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Skanderborg Bokseklub   5   3 

Struer Amatør Bokseklub 4 7   4 

Bokseklubben "Rollo" 7 12 3 8 

Sønderborg Amatør Bokseklub 11 9 4 9 

Thisted Atlet Club 4 4 1 3 

Ulfborg BK 3   3   

Vadum BK   1   1 

Varde Atletklub 5 12   2 

Vejen Bokse Klub   4   4 

Bokseklubben "Wedala" 23 35 2 18 

Nørremarken BK 4 4 2 2 

Viborg Atletklub 9 10 8 3 

Aabenraa Bokse-klub 3 2 3   

A.M.A. Bokseklub   4   3 

Atlet-klubben "Jyden" 13 13 3 8 

Idræts-klubben "Sparta"   4   3 

Lindholm Bokseklub 12 9 5 3 

Frederiksbjerg Atlet-Klub 5 7 3 5 

Århus Champs Champ 11 19 6 9 

Aarhus Atlet-klub 14 2 6   

          

Boksere i alt: 347 401 123 184 

     

Kvinder: 

     Antal godkendte 

bøger   

            Heraf bøger med O 

kampe   

  2019 - 2019 2018-19 2019 - 2019 2018-19 

Bokseklubben "EBBK" 1 2     

BK Orion Fjerritslev   1   1 

AK Heros Fredericia 1 1 1 1 

Grenaa BK 1   1   

BK Sct. Jørgen Holstebro 2 3   2 

Hornslet BK 4 5 1 1 

Horsens AK 1 1 1   

Kolding BK 4 1 4   

Løsning BK 1   1   

Nyborg BK 1 2   2 

BK "Vitus" Odder 2   2   

Frandsens Bokse Akademi   2     

Atletklubben "Olympia" 3 1 2   

Bokseklubben "Ringen"   3   2 

Pandrup BK 2   2   

BK Thor Randers 1 1     

Randers AC 1   1   

Randers BMK   1   1 

BK "Limfjord" Skive 1   1   
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Skanderborg BK   1   1 

Struer AB 1 1     

BK "Rollo" Svendborg 6 5 3 2 

Sønderborg Amatør Bokseklub 2   2   

Thisted AC 1 2   1 

Ulfborg BK 1   1   

Vadum Boxing   1   1 

Varde AK 1 1     

BK Wedala Vejle 5 1 2 1 

Viborg AK 3   3   

Aarhus AK 1   1   

Frederiksbjerg Atlet-Klub 1 3   2 

Århus Champs Camp   4     

          

Boksere i alt 48 43 29 18 

     

Fordeling af bokselicenser Vest     

  Antal licenser   Heraf med O kampe   

  2019 - 2019 
2018-
2019 2019 - 2019 

2018-
2019 

K  - U-15 8 5 6 3 

K  - U-17 11 8 8 4 

K  - U-19 7 7 5 5 

K - Elite 22 23 9 6 

M  - U-15 71 51 35 33 

M  - U-17 69 74 26 40 

M  - U-19 61 74 17 35 

M  - Elite 146 202 45 75 

          

I alt godkendte licenser 395 444 151 201 
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Forslag til behandling 

 
Forslag fra DaBUs bestyrelse 

 
Bestyrelsen ønsker § 12 i DaBUs love ændret og tilpasset - nuværende ordlyd; 
 
Landskampe, Mesterskaber m.m. Kun DaBU kan afholde landskampe. DaBUs bestyrelse 
tilrettelægger landskampsterminerne for en 2-årig periode, der senest på DaBUs ordinære 
repræsentantskabsmøde bekendtgøres for medlemsforeningerne.  
  
DaBUs bestyrelse forestår ledelsen af DaBUs arrangementer – evt. under medvirken af én eller flere 
foreninger under DaBU.  
 
Eventuelle udtagelses-/kvalifikationskampe kan af bestyrelsen henlægges til 
foreningsarrangementer.  
 
Danmarks Idræts-Forbunds mesterskaber i boksning (DaBUs danske senior mesterskaber i 
boksning) kan kun udskrives af DaBU og afholdes i november måned.  
 
Bestyrelsen kan vedtage at afholde andre stævner end de ovenfor angivne.  
 
Bestyrelsen kan vedtage at sende deltagere til internationale mesterskaber og turneringer. 
 
 
Bestyrelsen foreslår ændring til følgende ny tekst og indhold i § 12; 
 
Motivation; 
Nyt indhold og tekst vil være mere nutidigt samt giver mulighed for at være langt mere fleksible i 

afvikling samt termin for afholdelse af  de Dansk Senior Mesterskaber - Samtidigt møder ændringen 

mulighed for at DABU møder et ønsker fra DIF om afholdelser af fremtidig Dansk Mesterskabs 

uger.   (Fremtidige Termin for DIF DM uge, er endnu ikke endeligt faslagt -forsøges  afprøves af 

DIF i samarbejde med Aalborg  Kommune i 2021) 
 
§ 12 DaBU Arrangementer -  
Landskampe, Mesterskaber og Nordiske Mesterskaber afholdes af DaBU bestyrelse.  
. 
Landskampe, DaBUs bestyrelse tilrettelægger landskampsterminerne for en 1 årig periode, der 
senest på DaBUs ordinære repræsentantskabsmøde bekendtgøres for medlemsforeningerne.  
  
DaBUs bestyrelse forestår ledelsen af DaBUs arrangementer – evt. under medvirken af én eller flere 
foreninger under DaBU.  
  
Eventuelle udtagelses-/kvalifikationskampe til kan af bestyrelsen henlægges til 
foreningsarrangementer.  
  
Danmarks Idræts-Forbunds mesterskaber i boksning (DaBUs danske senior mesterskaber i 
boksning) kan kun udskrives af DaBU. Tidspunkt for afholdelses af DaBU arrangementer vedtages 
af bestyrelsen, hvis muligt præsenteres terminen for det kommende års  Danske Mesterskaber ved  
den ordinære generalforsamling.  
  
Bestyrelsen kan vedtage at afholde andre stævner end de ovenfor angivne.  
  
Bestyrelsen kan vedtage at sende deltagere til internationale mesterskaber og turneringer. 

 


