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Dagsorden 

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bokse-Union søndag den 22. maj 2022 kl.10.00 
i Forum Kolding, Bramdrupdam, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding.  
 
 

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) Breddeteam øst 
e) Breddeteam vest 
f) Diplomstævner øst 
g) Diplomstævner vest 
h) Uddannelsesudvalg 
i) Sponsorudvalg 
j) Lovudvalg 
k) Udviklingschef 

 
7. Indkomne forslag 

 
8. Valg af formand 

: Lars Brovil – er på valg og villig til genvalg 
 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
: Finn Bryhl - er på valg og er villig til genvalg 
: Anna Peters - er på valg og ønsker ikke genvalg 

 
10. Valg til Appeludvalg 

: Formand Henrik Puggaard – er på valg og villig til genvalg 
: Medlem Benny Jørgensen - er på valg og villig til genvalg 
: Suppleant Lars Korsbæk - er på valg og ønsker ikke genvalg 

 
11. 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 (IBA) 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 

Anna Peters 
Medlem 

Tina Hansen Berndsen 
Medlem 

 
 
 

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

 
: Uddannelsesudvalg 
: Sponsorudvalg 
: Lovudvalg 
: Appeludvalg 

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

 
  
 

Ansatte 

     
Lars Kristensen 
Koordinator KUC  
& Events 

Signe Kirse 
Ellegaard 
Udviklingschef 

Michael Ørholst 
National Team 
Head Coach 

Rachid Idrissi 
National Team 
Coach 

Benazir Braae 
Udviklingskonsulent 
(pr. maj 2022) 

 
 

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 
 
DaBU repræsentantskabsmøde 22/5/2022 Forum Kolding 
Datoen er varslet og udsendt på mail samt kommunikeret på DaBUs hjemme- og Facebookside. 
Bestyrelsen krydser finger for, at flest mulige af jer klubber kommer til årets 
repræsentantskabsmøde, for derigennem at fremkomme med jeres konstruktive input og 
ligeledes tilkendegive jeres forventninger til udviklingen af vores forbund og union.  
 
Det er nu tid til en overordnet status og bestyrelsens beretning for året 2021. Desværre en status 
på et år, der igen i høj grad er stærkt præget af covid-19 påvirkninger. Den skriftlige beretning vil 
vanen tror blive fulgt op af en mundtlig beretning på repræsentantskabsmødet i Forum Kolding.  
 
Aktivitetsstatus 2021 
DaBU lykkedes trods svære odds at gennemføre de Danske Mesterskaber i Gilleleje, DaBU Øst 
mesterskaber i Vordingborg og DaBU Vest Mesterskaber i Aalborg samt Landskampe i Vejle og 
Vordingborg. Desværre lykkedes det ikke at få gennemført de Nationale Begyndermesterskaber 
2021 i Åbenrå som følge af gentagende covid-19 nedlukninger.  
DaBU fik i 2021 endelig mulighed for kick off på stævneaktivitet i vores initiativer omkring Kvinde – 
Udviklingstruppen med et stævne i DaBU udviklingscenter øst i samarbejde med Høje Taastrup 
Bokseklub.  
Fra DaBUs bestyrelse og ansatte en stor tak til Gilleleje Bokseklub, Lindholm Bokseklub, 
Bokseklubben Wedala i Vejle, Høje Taastrup Bokseklub samt BK Tårnet 74 i Vordingborg for 
indsatsen på afvikling af DaBU arrangementer i 2021.  
 
Beretninger fra udvalg, arbejdsgrupper og udviklingschef  
I det fremsendte repræsentantskabsmateriale finder I beretninger fra DaBUs nedsatte udvalg samt 
arbejdsgrupper. Ligeledes status over året 2021 fra DaBUs udviklingschef Signe Kirse Ellegaard – et 
overblik og status på diverse udviklingsprojekter, heri den digitale platform MyFightbook som 
repræsentantskabet ved afstemning i 2020, besluttende at integrere som et fremtidssikret modul 
til at lette opgaver omkring matchning, sportslig afvikling og ikke mindst nutidig 
dokumenthåndtering. Materialet vil således informere om initiativer og opgaver, der gennem 
2021 har fyldt hverdagen blandt ansatte og frivillige tilknyttet DaBU. 
Der vil på repræsentantskabsmødet 2022 være lejlighed til at spørge ind til de enkelte 
beretninger.  
Fra bestyrelsens side skal endnu engang 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. 
 
Bestyrelsen & ansatte 
Bestyrelsen og DaBUs ansatte har i 2021 haft et ekstremt højt aktivitetsniveau særligt omkring de 
mange møder og udfordringer mht. retningslinjer for vores klubber og sport, samt øgede 
administrative opgaver omhandlende covid-19. For os alle har det været en svær tid med 
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bekymring og opgaver af ukendt karakter. Lad os krydse finger for, at vi nu alle er godt igennem og 
på den anden side, hvor vi sammen i en ny hverdag lever trygt og sikkert med covid-19 som en 
betydelig mindre del af hverdagen.  
DaBUs Bestyrelsen har trods covid-19, med de bedste intentioner, forsøgt at holde fokus på en 
fortsat udvikling af Danmarks Bokse-Unions administrative og sportslige set-up.  
Bestyrelsen og ansatte har i samarbejde med DIF lagt mange ressourcer i udarbejdelse af vores to 
nye Strategispor for 2022-2025, der udover vores fortsat høje sportslige ambitionsniveau for 
topeliteboksning, ligeledes støtter den generelle udvikling af DaBU som ét samlet forbund med 
klubservice og relevante uddannelsestilbud. Dertil bokseinitiativer med bokseklubber som 
omdrejningspunkt, i et ønske om at styrke den sociale indsats vores sport allerede er kendt for og 
øge det sociale samfundsansvar via nye indgangsvinkler.  
Den nye strategi afspejler samtidig bestyrelsens fortsatte intention og ønske om størst mulig 
gennemsigtighed med afsæt i en sund foreningskultur i alle led af vores forbund. I den forbindelse 
er bestyrelse og ansatte gennem et målrettet uddannelsesforløb med sparring fra en ekstern 
partner for at sikre, at vi som helhed lykkes med at spille hinanden endnu stærkere i løsningen af 
hverdagens udfordringer.  
DaBUs hjemmeside, Instagram og Facebook har gennem covid-19 nedlukning fået fornyet 
opmærksomhed, og bestyrelsen finder, at den nuværende opsætning er velfungerende og støtter 
forbundet godt. Til hjemmesiden har Flemming Nissen og Hans Boesen, med Henrik Andersen som 
webfacilitator, udarbejdet et historisk overblik for mesterskabsdeltagelse samt resultater. Stor tak 
til Flemming, Hans og Henrik for jeres værdifulde arbejde på historikken.   
Overordnet for året 2021 finder bestyrelsen, at vi med sund fornuft og løsningsorienterede 
beslutninger – ud fra et fokus på den bredest mulige opbakning for flest muligt involverede – har 
fundet brugbare løsninger til trods for covid-19. Løsninger der, set i forhold til vores økonomiske 
rammer, er praktisk mulige. Vel vidende, at det ikke er muligt at gøre alle med tilknytning til DaBU 
tilfredse, har dette alligevel fra bestyrelsens og ansattes side været udgangspunktet og 
intentionen i enhver henseende. 
Bestyrelsen har til de mange forskellige opgaver gennem året 2021 modtaget hjælp fra personer 
internt og eksternt, der ønsker det bedste for foreningskulturen og vores mange aktiviteter i 
Danmarks Bokse-Union. En stor tak fra bestyrelsen for jeres støtte, opbakning og gode sparring, 
den er uundværlig og af stor værdi, tak.  
 
DaBUs nye sportslige set up  
Som kommunikeret på repræsentantskabsmødet i 2021 ønskede bestyrelsen med virkning fra 
august 2021 at implementere et nyt sportsligt set up, hvor opgaverne er delt ud på flere personer, 
og med et større aktivitetsniveau i øst og vest. Et sportsligt set up, hvor de enkelte landstrænere 
gennemgår DIF Diplomtræneruddannelse samt deltager i relevant boksefaglig uddannelse, 
herunder IBA certificering. Bestyrelsen kan konstatere, at vi i det nye sportslige set up nu er rigtig 
godt på vej i den ønskede retning; vi får gennemført langt flere aktiviteter med den ønskede 
sportslige røde tråd som omdrejningspunkt, og ikke mindst med sportslige resultater på et 
særdeles højt niveau.  
Fra bestyrelsen – på vegne af hele Danmarks Bokse-Union – et stort tillykke med de sportslige 
resultater i 2021! Det lover godt for fremtiden, med de olympiske lege i Paris 2024 deltagelse som 
en ultimativ målsætning. 
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DaBU Talspersoner: Atleter – Formænd – Trænere – Dommer/Kampledere – Kvinder 
Initiativet med en talsperson for udvalgte områder / grupper har givet enkeltpersoner ude i 
klubberne yderligere mulighed for at henvende sig direkte til en udvalgt repræsentant, der 
efterfølgende har videreformidlet til bestyrelsen. Det være sig om spørgsmål af fortrolig karakter, 
idéer til nye tiltag for boksesporten mm. Alle meninger er vigtige og DaBU bestyrelse ønsker 
fortsat synlighed, god synergi og en finger på pulsen, hvilket DaBU Talspersoner fremmer. 
 
DaBUs økonomi 
I det udsendte materiale ses rapportering af nøgletal for regnskabsperioden 1.1.2021 til 
31.12.2021; et regnskab der desværre også er påvirket af covid-19. Dog vil I kunne konstatere, at 
Danmarks Bokse-Union fortsat har en sund og holdbar økonomi med plads til investering – hvorfor 
bestyrelsen med effekt fra 2.5.2022 har ansat en deltids udviklingskonsulent til at varetage 
implementering af en række initiativer i vores fælles Strategispor 2022–2025, med særlig vægt på 
klubsupportinitiativer – heri en større Get2Sport indsats fremadrettet.  
Det er fortsat bestyrelsens målsætning, at investeringer i disse nye tiltag, til enhver tid sker i 
harmoni med vores økonomiske rammer og formåen. 
Set i lyset af covid-19’s mange økonomiske udfordringer for langt de fleste klubber, valgte en enig 
bestyrelse ekstraordinært at fritage klubberne for licensbetaling til startbøger i sæson 2021 for de 
boksere, der havde indløst licens i sæson 2020. Samtidig gav bestyrelsen tilsagn om et 
aktivitetstilskud på kr. 2.000,- for boksestævne og kr. 1.000,- for diplomstævne til de klubber, der 
holdt stævne i sidste halvår af 2021. 
DaBU årskontingent er desuden ekstraordinært nedsat med kr. 2.500,- for år 2022 med håb og tro 
på, at denne håndsrækning øger klubaktiviteten på afvikling af stævner og turneringer til gavn og 
glæde for boksere og hele DaBU fællesskabet.  
 
Vel mødt til repræsentantskabsmødet 22/5 2022 i Kolding. 
 
Bestyrelsen, Danmarks Bokse-Union    

 

 

https://www.dabu.dk/dabu-talsmandsgruppe/
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Nøgletal  
Medlemstal 2021 
: 9.513 medlemmer 
: 111 medlemsklubber   
Medlemsindberetningen for 2021 viste, med 13 medlemmers forskel svarende til -0,1%, status 
quo sammenlignet med 2020 medlemstal. I de enkelte klubber er medlemsudviklingen fra 2020-
2021 dog ganske forskellig, lige fra et frafald på 67% til en vækst på 103%.  
 

Medlemsudvikling 
: Største frafald sås blandt de yngste under 18 år med i alt 300 medlemmer ift. 2020 
: Positiv vækst på 96 kvindelige medlemmer ift. 2020 
: Andelen af medlemmer 60+ år steg i 2020, trods den samlede medlemsnedgang i 2019, og sås 

omtrent uændret i 2020 
 

Regionale medlemstal 2019-2021 
 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 
2019 3.677 2.101 695 2.377 2.343 
2020 3.132 1.731 708 1.992 1.960 
2021 3.243 1.678 743 1.821 2.028 

 

De 10 største medlemsklubber 2019 - 2021   

2019  2020  2021  
CIK Christianshavn Idræts Klub 431 CIK Christianshavn Idræts Klub 474 CIK Christianshavn Idræts Klub 604 

Bokseklubben Aik, Roskilde 385 Kolding Bokseklub 319 Kolding Bokseklub 353 

Bokseinstituttet 332 Køge Bokseklub 279 Køge Bokseklub 238 

Kolding Bokseklub 320 Frederiksbjerg Athlet-Klub 252 Hillerød Sports Klub 237 

Køge Bokseklub 301 Bokseklubben Aik, Roskilde 231 ”EBBK” Esbjerg 205 

Team Bredahl 285 A. Olympia Odense 197 AK Jyden, Bokseafdelingen 192 

Frederiksbjerg Athlet-Klub 280 Hillerød Sports Klub 195 Frederiksbjerg Athlet-Klub 185 

Bokseklubben Rollo 272 AK Jyden, Bokseafdelingen 184 Team Bredahl 183 

A. Olympia Odense 259 Nyborg Bokse Klub NBK 183 Bokseklubben AIK, Roskilde 182 

Bokseklubben KVIK Ballerup 208 Næstved Bokse Klub 233 Høje Taastrup Bokseklub 177 

 
 

Stævnetilladelser 
Der blev i sæsonen 2021 afviklet 28 boksestævner inklusiv landskampe og mesterskaber, og 11 
diplomstævner. Tilsvarende 2020 som vi så i 2020, måtte en række planlagte stævner desværre 
aflyses; hele 16 stævner var godkendt og i kalenderen, men kunne ikke gennemføres på grund af 
de aktuelle corona-restriktioner.   
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Glimt fra bokseåret 2021 
 

 
 

DaBU Tøjsponsor BudoXperten 
BudoXperten har siden 2019 været fast tøjsponsor og materialeleverandør til Danmarks Bokse-
Union og ved indgangen til 2022 gentegnede DaBU en samarbejdsaftale for 2022-2024, hvormed 
det gode samarbejde fortsætter. Bestyrelse er stolt over aftalen, der betyder at landsholdsboksere 
forsat vil være iklædt kvalitetstøj til kommende nationale og internationale opgaver, samt at alle 
bokseklubber får rigtig gode rabatter på udstyr. BudoXperten som fortsat partner vil  
således komme hele bokse-Unionen til gavn, fra motions- og breddeboksning til eliteboksning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DaBU tøjsponsor Budoxperten 

Direktør for BudoXperten, Claus Henriksen udtrykker ligeledes 
glæde over fortsættelsen af samarbejdet: ”Vi er stolte over at 
kunne bidrage til Danmarks Bokse-Union og alle dens 
medlemmer. Vi har altid fokuseret på udøverne, klubberne og 
forbundene som helhed, og mener at Dansk Boksning har stort 
potentiale sportsligt, og forbundsmæssigt i fremtiden. Vi ser frem 
til 3 år mere med godt samarbejde”.  
 
BudoXperten vil være synlige ved udvalgte DaBU arrangementer 
med en stand hvor deres materialer og udstyr kan ses og købes. 
Bestyrelsen opfordrer alle klubber og medlemmer til at støtte 
DaBU’s samarbejdspartner BudoXperten, da de har valgt at støtte 
Danmarks Bokse-Union. 

- LARS BROVIL udpeget 
DIF 

UDVIKLINGSUDVALG -

- GENVALG DABU 
BESTYRELSE 30/5 -

- 'LAD LEGENE 
BEGYNDE' på 

EXPERIMENTARIUM -

- 'Boksedreng fra 
Blokken' DR 

DOKUMENTAR -

- HANS NATORP ny DIF 
FORMAND 19/6 -

- WOMEN BOXING -
International Fight 

Night 28/8 -

- ELITETRÆNING ugtl.  
BREDDESAMLING mdrl. 

i KUC -

- NYE FLERE AIBA  
VÆGTKLASSER 1/9 -

- MICHAEL JENSEN 
udpeget

ITO til VM -

- SOFIE ROSSHAUG 
BRONZE U19 EM -

- AIBA bliver til IBA -
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Strategistatus 2021 
2021 var sidste år i DaBU 4-årige strategiaftale med DIF. Følgende målsætninger for 2021 blev 
indfriet helt eller delvis.  
 

Rekruttering af 1 træner til 
DIF Diplomtræneruddannelse 

 Bettina Dahl opstart januar, Lars Kristensen og 
Michael Ørholst opstart september 

 
AIBA 1 star  Ungdomslandstrænerne Brian Brix og Arne Lund blev 

tilmeldt 1 star kursus, men dette blev desværre aflyst 
fra arrangørside 
 

AIBA 2 og 3 star  Der har ikke været afholdt kurser i året med mulighed 
for at sende trænere 
 

Etablering af udviklingscenter 
nr. 2: 

 Der var god dialog med potentiel klub og dennes 
hjemkommune, men endnu ikke indgået en 
samarbejdsaftale ved årets udgang 
 

9 udviklingsmøder mellem 
ES, KUC og trænere 

 8 møder afholdt fra marts-december 

Afholde 4 træningslejre i KUC  7 samlinger i Kraftcenter Vejle og 7 samlinger i 
Udviklingscenter Høje Taastrup 
 

Ugentlig træningssamling i 
KUC 

 Siden august fast fælles onsdagstræning i hhv. Vejle 
og Høje Taastrup varetaget af landstrænere 
 

Elitetrænere deltager i 
ungdoms-/breddesamlinger 

 Landstrænere deltaget ved bredde Øst og Vest 
samlinger. Bredde Vest trup fulgte landsholdets 
forberedelse til landskamp i december 
 

Bokseskoler/camps for 
talent-scouting 

 Ingen formelle ’camps’ men breddesamlinger og 
Kvinde-Udviklingstrup som fora for at spotte 
boksetalenter 

 
Den afsluttende evaluering med DIF lød, at DaBU har søgt at være tro mod strategimålene, har 
arbejdet konstruktivt med corona-udfordringer og overordnet står med en stærkere talent- og 
eliteorganisering, hvor kraft- og udviklingscentre danner rammerne om aktiviteter for udvalgte 
trupper, atletpleje og en breddekonkurrenceboksning, der bygger bro til talentudviklingen, hvilket 
var strategiens overordnede mission.  
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Ny Strategiplan 2022-2025 
DaBU nye Strategiaftale med DIF for den næste 4-årige periode består af to ”spor”:  
Spor 1 ”Udvikling af DaBU som samlet, nutidig idrætsorganisation”  
Spor 2 ”Øget sportslig aktivitet – på alle niveauer, med relevans for flere”    
Essensen af disse spor har vi sammenfattet i 5 ambitioner som vi vil stræbe efter i en fortsat og 
fælles positiv udvikling af dansk boksning:   
 

 
1. Vi vil skabe ’ét samlet DaBU fællesskab’ fra græsrødder til centralt forbundsniveau  

 
2. Vi vil skabe ’mere boksning for flere’ via stærke og aktive klubber med alsidige aktiviteter og 

medlemsvækst 
 

3. Vi vil styrke ’mangfoldigheden og det sociale samfundsansvar’ i dansk boksning  
 

4. Vi vil fokusere ’talentudvikling i Kraft- og Udviklingscentre’, der kvalificerer til sportslige 
resultater både nationalt og internationalt  
 

5. Vi vil yde en ’aktiv indsats for good governance i international boksning’, og for bevarelse 
af boksning ved OL 
 

 
Vi vil lykkes med at indfri de 5 ambitioner gennem et bredt samarbejde såvel internt i DaBU som 
med andre idrætsforbund, DIF, DGI Kampsport, kommuner samt organisationer udenfor idrættens 
verden.  
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Beretninger fra udvalg & arbejdsgrupper sæson 2021 
Appeludvalg 
Medlemmer 
Jørgen Holm Jensen, Benny Jørgensen, Henrik Puggaard, suppleant Lars Korsbæk 
 
Der har ikke været sager til behandling i 2021. 
 
Henrik Puggaard 

 

 
 

Elitesektionen  
Medlemmer 
Rachid Idrissi, Michael Ørholst 
 
Sæson 2021 
Sæsonstart var præget af restriktioner både i ind- og udland. Endnu engang betød det, at vi måtte 
bruge tiden til at fokusere på de kommende opgaver – primært med samlinger i kraftcentret i 
Vejle.  
Til trods for nedlukninger og aflysninger lykkedes det at holde et højt aktivitetsniveau i år 2021.  
Elitesektionen måtte i sommer sige farvel til landstræner Thomas Kyø, idet bestyrelsen havde et 
ønske om at afprøve et andet sportsligt set-up. Dette ser nu ud som følger: 
 
: National team head coach:  Michael Ørholst 
: National team coach Elite:  Rachid Idrissi 
: National team coach U17/19:  Arne Christensen og Brian Brix 
: National team coach Kvinder:  Henrik Bauer og Ditte Frostholm 
 
Der var et ønske om i Øst at lave ugentlige træningssamlinger for landholdsboksere og inviterede 
boksere i lighed med kraftcenter Vejle. Dette blev påbegyndt i efteråret, og der trænes fast hver 
onsdag i Udviklingscenter Høje Taastrup og Kraftcenter Vejle. 
 
Sæsonens hovedmål 
OL-kvalifikation 

I marts startede den endelige forberedelse til det udsatte OL 
kvalifikationsstævne i Paris. ES havde planlagt to internationale 
turneringer samt en landskamp inden afrejse til Paris. Forberedelsen 
forløb godt med vore boksere som medaljetagere i turneringerne og sejre i 
forudgående landskamp. Det var derfor med tro på muligheden for 
kvalifikation, at holdet rejste til den parisiske kvalifikationsturnering.  
I Frankrig mødte vi et land med ekstrem strenge covid-19 restriktioner, 
hvilket betød utallige tests samt isolation på hotellet under hele opholdet. 
Modstanderne var kendte på forhånd – alligevel var Morten Givskov (Vitus 
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Horsens), Nikolai og Sebastian Terteryan (BK Wedala) ikke helt på niveau, og alle tre tabte 
desværre deres kampe til hhv. Frankrig, Hviderusland og Aserbajdsjan. Sebastian var dog tæt på 
videre deltagelse, men tabte 4-0 til Aserbajdsjan. Som mange er bekendt med, blev OL uden dansk 
deltagelse i boksning. 
 
EM U22 
Kort efter hjemkomst fortsatte arbejdet med klargøring til U22 EM i Italien. Morten Givskov kunne 
ikke deltage grundet hans kamp til OL-kvalifikationsstævnet og der blev trænet videre med 
Sebastian og Nikolai. Vi hentede to stærke boksere fra Litauen til Danmark som sparringspartnere 
og dette blev en god optakt til mesterskabet. Nikolai tabte desværre første kamp til Frankrig, mens 
Sebastian vandt over Litauen og Frankrig. Kvartfinalen blev dog endestationen, idet Sebastian 
tabte i en tæt kamp til Ukraine. 
 
VM Youth 
Forud for mesterskabet var Ilias Warraich og Elias Idrissi (begge Herlev Boxing) 10 dage i intensiv 
træningslejr i Kielce, Polen, hvor VM ligeledes blev afviklet. Trods den intensive træningslejr tabte 
begge boksere i første kamp 4-1 til Rumænien. 
 
EM Youth 
Mesterskabet blev afviklet i Budva, Montenegro, med danske deltagere 
Sofie Rosshaug (Gilleleje Boxing), Elias Idrissi (Herlev Boxing), Victor 
Hoveling (Hornslet BK). Elias tabte i en tæt 1/8 finale til Rusland, Victor 
tabte 1/4 finale til Montenegro. Sofie boksede 3 gode kampe og tabte en 
tæt semifinale til Serbien; hermed en flot og fortjent EM bronzemedalje. 
 
 
Junior EM 
Mesterskabet blev afviklet i Tbilisi, Georgien, med duoen Nadia Munkholm (Struer BK) og Silas 
Gryholt (Gilleleje Boxing). Nadia og Silas tabte deres første kampe til Italien og Ukraine, begge i 
meget tætte kampe. 
 
Sæsonens delmål 
: Marts:   BOXAM Spanien. Elite 
: Marts:   Landskamp mod Finland, Danmark (DK vinder 6-2) 
: Maj:   Algardis Sokiacas, Litauen. Elite 
: Maj:   Lah Nimani, Kosova. Youth 
: Juni:   Landskamp mod Polen. Youth (DK vinder 8-1) 
: September:  Landskamp mod Litauen, Litauen (Litauen vinder 5-3) 
: September:  Mustafa Hajrulahovic, Bosnien. Youth 
: Oktober:   Landskamp mod Sverige, Sverige (DK vinder 6-4) 
: Oktober:   Landskamp mod Norge, Danmark (DK vinder 9-1) 
: November:  Schweriner Tournament, Tyskland. Youth (Bedste nation) 
: December:  Landskamp mod Bulgarien/Belgien, Danmark (Uafgjort 5-5) 
: December:  Tenerife Island, Spanien. Women 
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I skrivende stund sender DaBU et Youth hold til EM i Sofia, Bulgarien. Holdet består af Silas Gryholt 
og Sofie Rosshaug (Gilleleje Boxing), samt Mikkel Gribsholt og Victor Hoveling (Hornslet BK). 
 
Endvidere starter forberedelsen til EM Elite Herre i Yerevan, Armenien. Holdet består af Frederik 
Lundgaard (Herlev Boxing) og Nikolai Terteryan (BK Wedala). 
 
Jeg vil på udvalgets vegne gerne takke DABU’s bestyrelse, udviklingschef Signe Kirse Ellegaard, KC-
koordinator Lars Kristensen, Thomas Kyø for et mangeårigt godt samarbejde og ikke mindst klubber og 
boksere for samarbejdet i 2021.  
 

 
 
Michael Ørholst    

 
 
 

Arrangementsudvalg 
Medlemmer 
Merete Skovbjerg, Tina Hansen Berndsen 
 
Sæsonens opgaver – JM/JBM, SM/SBM, DM og et ønsket NBM 2021 
Det lykkedes i årets løb at gennemføre næsten alle mesterskaber på trods af corona-situationen, 
og dens små som store udfordringer i forhold til praktikken. Året kulminerede med et flot DM i 
Gilleleje i november. Årets afslutning skulle dog have været Nationale Begyndermesterskaber i 
Aabenraa, men lokale corona-restriktioner gjorde, at arrangementet i første omgang måtte 
udsættes for senere at aflyses helt.  
 
Fælles for alle mesterskaber var, at deltagerantallet blev væsentligt færre end årene før covid-19 
på trods af, at antallet af indløste startbøger næsten var på niveau. Arrangementsudvalget antog, 
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at dette bl.a. bunder i, at corona ikke gav klubberne de optimale forberedelser til at stille klar ved 
mesterskaber. 
 
Udvalget følger i 2022 den fastlagte plan for mesterskabssæson som arbejdsgruppen fremlagde 
for repræsentantskabet i 2020.  
 
Tina Hansen Berndsen 

 

             
 

Dommer-Kamplederudvalg 
Medlemmer 
Lars Aspelund, Finn Bryhl, Knud Wagner, Michael Jensen 
 
Sæsonens opgaver 
DaBU´s Dommer-Kamplederudvalg deltog ved alle mesterskaber i Danmark 2021 og har virket som 
supervisor der. De danske R/J virkede også ved alle 5 landskampe i 2021 – udenlands i henholdsvis 
Litauen og i Sverige, samt tre på dansk jord mod henholdsvis Finland, Norge og Belgien/Bulgarien; 
og desuden har vi haft R/J udtaget til internationale turneringer og mesterskaber i forskellige 
lande.  
Vi har i D/K udvalget en god dialog når der skal udtages til diverse opgaver. 
 
2021 bar meget præg af covid-19, hvilket også betød, at vores årlige seminarer kun blev afholdt 
delvis; det ønsker vi i 2022 at råde bod på. 
 
Af internationale opgaver kan det nævnes, at Lars Brovil var udtaget som R/J Evaluator ved EM i 
Montenegro og Michael Jensen var udtaget som ITO ved VM Elite i oktober. Der har desuden 
været lavet et positivt arbejde for, at Michael Jensen skal varetage en post i IBA Draw Commission.  
 
Dommerkursus 
Vi afholdt et DaBU Dommerkursus 11/12 i Vejle, hvor 11 aspiranter deltog og efterfølgende 
prøvedømte ved landskampen DK vs Belgien / Bulgarien. I skrivende stund er godt og vel halvdelen 
færdiguddannet og klar til at komme ud til diverse stævner. 
 
Lars Aspenlund, Michael Jensen, Knud Wagner og Finn Bryhl 
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Breddeudvalg  
Team Øst medlemmer  
Henrik Jørn Poulsen (AK Falken), Lars Larsen (Bokseinstituttet), Jan Thomsen (Rødovre BK), Jesper 
Christiansen (Kalundborg ABK) 
 
Sæsonens opgaver 
Efter en turbulent tid med corona, som besværliggjorde vores fællestræninger, tog vi i den nye 
sæson chancen og startede op igen. Og det var rart at komme i gang! 
Vi blev forstærket med Jan Thomsen fra Rødovre i det faste team, og forsøgte samtidig at inddrage 
alle de trænere, der deltog ved samlingerne, hvilket virkede godt. Vi har således let kunne finde 
folk til at hjælpe, hvis vi oplevede mandefald blandt de faste, hvilket var til stor gavn for alle – 
særlig bokserne, der nød godt af flere forskellige gode råd. 
I alt blev afholdt 4 samlinger fra sommerferien frem til nytår, og alle med pæn deltagelse. På én 
samling deltog kun 20, men ellers lå deltagertallet mellem 30 og 40 til hver samling. I alt deltog 16 
forskellige klubber.  
Det blev desværre kun til en enkelt match for Øst-truppen, 19/12 mod Sydsverige i Hollviken. 
 
Hollviken SSBF vs DABU Øst  
Først på ugen så det lovende ud, med ikke mindre end 15 kampe på programmet. Faktisk så 
mange, at det kneb med plads i bilerne. Grundet corona og andre forhindringer udgik en række 
personer, inklusiv 2 trænere, og lørdag aften havde vi 6 kampe. Heldigvis sprang et par friske U15 
boksere til på en ’Svensk Diplomkamp’ så pladserne blev fyldt. Søndag morgen drog holdet fra 
Kastrup: 
: Hassan Kaddoura (IK Sport) 
: Rass Hoffmann (Kalundborg ABK) 
: Marcus Jensen (AK Falken) 
: Magnus Jensen (Nykøbing F. BK) 
: Joel Pers (CIK) 
: Sohail Said (Slagelse BK) 
: Ibrahim Abboud (IK Sport) 
: Cecilie TP Jensen (Nykøbing F. BK) 
: Silas Yde (CIK) 
: Dommer Kim Kenney Larsen (Nykøbing Sj BK) 
: Sekundant Brian Toftegaard Plougmann Jensen (Nykøbing F. BK) 
: Holdledere og sekundanter Henrik Poulsen og Jesper Christiansen 

 
Alle boksere var i vægt (et par stykker dog lige tæt nok på grænsen, men det gik, da modstanderen 
også var det☺). Efter præsentation og fælles kampråb, fint styret af Ibrahim, som flot tog 
"anførerrollen" på sig, begyndte stævnet med diplomkampe:  
: 1. kamp var Hassan mod et lokalt talent. Med flot overblik og god teknik vandt Hassan 3-0 
: 2. kamp var Rass, som også mødte en lokal bokser. God kontrol og flot boksning gav ligeledes 

en 3-0 sejr 
: 3. kamp var Marcus mod en Ystadbokser. Marcus boksede godt og en meget lige kamp, men 

det kunne ses, at svenskeren havde lidt mere erfaring, hvilket gav ham sejren 2-1 
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: 4. kamp tog Hassan igen mod en BK Revanch bokser, og stort set samme recept som første 
kamp; igen 3-0 til Hassan  

Diplomkampene talt ikke med i matchen, men de gav erfaring og gode oplevelser til bokserne. 
: 5. kamp var Magnus mod en Varberg BK bokser. Fin boksning hvor vi så, hvordan en lavere 

bokser nemt får træffere ind på en højere modstander; 3-0 til Magnus  
: 6. kamp var Joel mod Winning BC. En bokser, der ville kampen og tog styring. 3-0 til Joel 
: 7. kamp var Sohail mod Varberg BK. En meget lige kamp, som bølgede frem og tilbage, men 

Sohail trak det længste strå og fik en 2-1 sejr.  
: 8. kamp var Ibrahim mod Ystad SK. Ibrahim boksede med ro og overblik, så med fin kontrol 

vandt han 3-0  
: 9. kamp var Cecilie mod BK Revench – svensk mester mod dansk mester. Cecilie boksede 

aggressivt, brugte distancen og tog en flot 3-0 Sejr 
: 10. kamp var Silas mod Höllvikken; igen et dansk-svensk mesteropgør. Silas fandt ikke helt sig 

selv, men viste boksehjerte og trods en lige kamp, tog svenskeren helt fair sejren 3-0  
Dermed sluttede matchen 5-1 til DABU Øst og den flotte pokal kunne komme med hjem igen (men 
rart at få den luftet). Afslutningsvis kampråb og en masse gode billeder af de glade boksere. 
Vi var super lykkelige for at komme afsted igen, da det har været en lang ”corona-tørke”.  
Tak for en fed tur – vi glæder os allerede til den næste! 
 
Kommende sæson 
Flere samlinger, matche mod DaBU Vest og returkamp mod Sydsverige er på sæsonprogrammet. 
Pt. er følgende planlagt: 
: DaBU Øst mod DaBU Vest 30/4 2022 
: DaBU Øst mod SSBF 14/5 2022 
: DaBU Øst mod SSBF 29/10 2022 
Den gode stemning vil vi gøre endnu bedre, og vi håber at flere klubber endnu finder tid og lyst til 
at deltage. 
 
Jesper Christiansen 
 

Team Vest medlemmer   
Allan Nielsen (Lindholm Bokseklub), Helal El-Abed (Olympia Odense), Keith Shepherd (Randers), 
Daryoush Sørensen (Champs Camp) 
 
Sæsonen 2021 
Det forgangne år bød også på nedlukninger og dermed svære vilkår for sporten. DaBU bredde vest 
har således kun gennemført 5 træningssamlinger. Den ”nye” måde at lave breddehold på blev 
rigtig afprøvet, og vi fik udvalgt et hold, vi mente var det helt rigtige, bestående af 24 boksere. Lidt 
frafald undervejs betød bare, at der blev plads til nye boksere. 
Ud over træningssamlinger, havde bredde Vest et hold med ved Hillerød Box Cup 2021, med godt 
resultat.  
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Allan Nielsen  

 
 
Diplomstævner Øst 
Sæsonens opgaver 
Året startede pga. corona meget stille ud, men henimod sommeren og sidste halvdel af 2021 kom 
der gang i den. Med succes blev der afholdt en del diplomstævner bl.a. som opstart før klubbernes 
ordinære stævner om aftenen. Enkelte diplomstævner blev også afholdt på hverdage – en række 
af disse med mange tilmeldinger. De kampledere, der har virket og de deltagende klubber har 
efterhånden taget regler og rammer for dansk diplomboksning til sig – det var positivt at se. 
 
Kommende sæson  
Vi ser frem til at også klubber, der ikke tidligere har afholdt diplomstævne, har mod på også at 
byde ind på opgaven, så vi får endnu mere stævneaktivitet. Diplomboksning er et godt koncept, 
med mulighed for læring for alle parter på alle parametre. 
 
Kent Hansen 
 
Diplomstævner Vest 
Sæsonens opgaver 
Sæsonen startede – også denne gang påvirket af Corona. Vi håber at vi kan undgå at den vil genere 
os til næste sæsonstart. Generelt set over sæsonen blev der afholdt nogle gode diplomstævner, 
med varierende deltagerantal. Kendetegnende for diplomstævnerne var, at der blev vist meget 
god teknisk boksning. Formår klubberne at holde motivationen hos de boksere, der deltog ved 
stævnerne, så ser det lyst ud. 
Ved de fleste diplomstævner sås boksekvalitet, hos mange af deltagerne, så der sagtens kunne 
have været afviklet et ordinært boksestævne, med de samme boksere. Det var også meget 
glædeligt, som DaBU repræsentant, at opleve den positive indstilling som alle involverede mødte 
op med. Der var stor forståelse for ånden, som ligger bag diplomboksning – at det er det tekniske 
der er fokus på. Der blev desuden ydet en god indsats af de kampledere, der har virket ved 
sæsonens diplomstævner. De var gode til at skride ind, når boksere ’gik over stregen’. De var 
blevet godt guidet og det har bevirket, at det kun var ganske få kampe, der blev stoppet før tid. 
 
Alle bedømmelser – både der hvor klubber benyttede uddannede DaBU dommere, og hvor det var 
trænere, der bedømte, blev der ydet en god og fair indsats. Generelt blev der ved hver enkelt 
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diplomstævne lagt en ensartet linje, hvor de enkelte klubber var godt forberedte og lagde et stort 
stykke arbejde i at afvikle et godt ”professionelt” diplomstævne. 
Der blev aflyst et par planlagte diplomstævner af forskellige grunde, men klubberne opfordres til 
at forsøge igen i næste sæson. Følgende klubber fik afviklet diplomstævner i sæsonen 2021-22:  
: Lindholm BK/AK Jyden 
: Skive AC  
: BK Thor 
: BK Wedala 
: Vitus Horsens 
: A. Olympia 
: BK Ringen 
De to stævner på Fyn lå samme weekend (lørdag og søndag) og kunne evt. med fordel for begge 
klubber, have været fordelt lidt mere. 
 
At bokseklubber også er engageret i, hvad der sker uden for bokseverdenen, kom tydeligt frem 
ved det diplomstævne Lindholm BK og AK Jyden afviklede i marts måned 2022. Her havde de to 
klubber besluttet, at overskuddet skulle gå til hjælp i Ukraine. Også en deltagende klubs 
støtteforening gav 10.000 kroner til formålet. Rigtigt flot! Det synes jeg vores sport godt kan 
fortjene stor ros for. 
En opfordring til at lave et stævneskema, som skal bruges af alle klubber. Så kan man få et 
ensartet skema hos DaBU med registrering af antal diplomkampe og plads til at skrive point, 
sammen med kampene. Dette vil så skulle ligge sammen med dommersedler.  
 
En stor og velmenende tak skal rettes til alle, der har hjulpet til med afvikling af diplomstævner. 
Det være sig bl.a. alle klubberne, som har afviklet et eller flere diplomstævner, og de mange 
klubtrænere og -repræsentanter jeg har mødt rundt omkring. Det har været en stor fornøjelse at 
deltage ved diplomstævnerne. Alle ønskes en rigtig god sommer og et på gensyn derude. 
 
Jens Peter Zacho 

 
 
 

Uddannelsesudvalg 
Medlemmer 
Kent Hansen 
 
Sæsonens opgaver 
Af trænerkurser blev der afholdt T1, T2 men desværre ikke et T3 
kursus pga. covid-19’s mange begrænsninger. Disse var også 
årsagen til, at Motionstrænerkurset i Odense måtte aflyses.  
De to kurser der lykkedes afholdt, var velbesøgte af dygtige og engagerede trænere fra hele 
landet. Ud over den læring kursisterne modtog på kurset, var det også en god lejlighed til at 
netværke, og det er en glæde at se, at denne mulighed griber alle kursister i stor stil.  
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Kommende sæson   
Afholdelse af ét årligt T1-T2-T3 og Motionstrænerkursus. Derudover afprøvning af 1-dags 
inspirationsdage for motionstrænere. 
 
Kent Hansen 

 
 

 
Sponsor- og markedsføringsudvalg 
Medlemmer 
Søren Rommelhoff, Lars Kristensen 
 
TV-aftale SportLive  
Det lykkedes DaBU at få en TV-aftale i stand med SportLive for dækning af DM i Aalborg samt 
hjemmebane-landskampe i 2021. Samarbejdet bød på hele tre hjemmebane-landskampe, som alle 
blev flot transmitteret af SportLive. SportLive gav os endvidere muligheden for at genudsende alle 
landskampe på deres kanal, så man efterfølgende har kunne se eller gense landskampene. Alle 
arrangementer var yderst vellykkede, og samarbejdet med SportLive fungerede rigtig godt.  
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.  
Stor tak til SportLive, de samarbejdende klubber omkring landskampene – BK Wedala og BK Tårnet 
Vordingborg, samt den kommunale opbakning hertil fra både Vejle Kommune og Vordingborg 
Kommune. Ligeledes en stor tak til DABU's sponsorer, som bakkede flot op om arrangementerne 
trods endnu et corona-plaget 2021.  

Sponsorøkonomi 2021 
: Der blev i forbindelse med DaBU’s landskampe indgået rene sponsoraftaler for 115.500 kr. 
: Derudover støttede Vejle og Vordingborg Kommune landskampene med i alt 144.000 kr. 
: Der blev tegnet materielle sponsoraftaler for sammenlagt 100.575 kr. (tøj, udstyr og 

forplejning) 
: Der blev udarbejdet sponsorpakker med ydelser på flere niveauer – i strategien indgik, at 

DaBU udelukkende henvendte sig til nationale sponsorer for at undgå̊ at udhule mulighederne 
i lokalområdet for de enkelte klubber, hvor DaBU events afholdes.  

 
Forventning til 2022 
Der er primo 2022 indgået ny TV-aftale med SportLive om fremtidig visning af både DM og 
hjemmebane-landskampe for 2022. 

https://www.sport-live.dk/blog/categories/boksning


Danmarks Bokse-Union – Repræsentantskabsmøde 22/5-2022 

 
 
 

 
 
 
 

21 

Økonomisk må vi erkende, at covid-19 har gjort sit alvorlige indtog nu, og der budgetteres derfor 
kun med 125.000 kr. i sponsorindtægter for 2022. 
 
Sponsorudvalget siger tak til alle, der i en eller anden grad har supportet udvalget, tak. Sportslig 
hilsen og stor tak også til sponsorer og samarbejdspartnere for jeres støtte og opbakning til 
Danmarks Bokse-Union.  
 
Søren Rommelhoff og Lars Kristensen 

 
 
 

Lovudvalg 
Medlemmer 
Finn Kristensen, Mikkel Holten Møller, Keld Frederiksen 
 
Der har i sæsonen ikke været gjort nævneværdig brug af udvalget, men klubberne kontakter 
løbende udvalgsmedlemmerne for at få råd og vejledning omkring emner, der relaterer sig til 
vedtægter og anden lovgivning.  
Klubberne er således meget velkomne til at kontakte udvalget / udvalgtes medlemmer, hvis der 
opstår spørgsmål omkring disse emner.  
Lovudvalget yder fortsat råd og vejledning til DaBU og DaBU’s klubber.   
 
Keld Frederiksen 

 
 
 

DABU Kvinde og Udviklingstrup 
Medlemmer 
Bettina Dahl Kónya 
 
Sæsonens opgaver 
For sæsonen august 2021 til nu har corona igen været omdrejningspunktet, men vi kom hurtigt ud 
af starthullerne og 28/08, præcis ét år efter 
opstart, afholdtes det første internationale 
kvindestævne med modstandere fra Sverige og 
Tyskland. Selv om der var matchninger til alle 
boksere, faldt en del kampe fra pga. skader og 
sygdom; dog blev der 6 kampe for truppen og med 
tilgang fra landsholdsbokser Nadja Munkholm i alt 
7 kampe på programmet. Bokserne var benhårdt 
matchet, og de viste rigtig god figur. Stævnet bød på TKO, knockdowns, vilje, hjerte og god teknisk 
boksning. Den efterfølgende dag var der træningssamling med de svenske og tyske boksere. 
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Truppen havde træningssamling i oktober og november med gæstedeltagelse af den cubanske 
kvindelig forkæmper for, at kvinder må bokse og træne i Cuba, Namibia Flores Rodriguez. Det er 
altid spændende med nye stilarter og var interessant at høre om hendes kamp for at få anerkendt 
og tilladt kvindeboksningen på Cuba.   
 
Højdepunkter fra sæsonen – nationalt og internationalt 
En række af truppens boksere viste god figur internationalt:  
: Cecilie Kølle (BK Wedala) har flere gange været udtaget til opgaver for Landsholdet  
: Caroline Lauenborg (A Olympia) mødte den svenske mester og landsholdsbokser på hendes 

hjemmebane, bokser 1-2 og taber på split decision  
: Anne-Marie Stagaard (A Olympia) brillerede ved den polske turnering Baltic Sea Cup, hvor hun 

boksede to hårde modstandere fra Tyskland og Polen og vinder Guld. Den polske bokser er 
landsholdsbokser  

: Cecilie Jensen (Nykøbing F. bK) brillerede også ved Kind of The Ring, hvor hun boksede Round 
Robin og først mødte den svenske landsholdsbokser som hun slog klart og i anden kamp 
mødte den irske mester og EM-sølvvinder. Cecilie tabte desværre på en split, efter en særdeles 
godkendt indsats  

: Både Michelle Eriksen og Emma Jensen (CIK) deltog også ved Kind of The Ring i deres kategori. 
For Emma blev det en kort affære, da hun efter at have stoppet sin modstander i første kamp, 
måtte se sig som den eneste i klassen, da de resterne modstander trak sig. Michelle vandt flot 
begge sine kampe  

 
Kommende sæson   
Der var planlagt deltagelse ved Europas største kvindeturnering The Golden Girl i Borås i Sverige i 
februar 2022. Grundet corona blev turneringen udskudt og afholdes ultimo maj.  
 
Den kommende sæson vil forhåbentligt byde på flere trænere til truppen. Der bliver lagt vægt på 
den røde tråd frem mod landsholdet og at udvikle boksere, der – når de bliver udtaget – med 
tryghed kan indgå i en samling med landsholdet. Igen ønsker vi at lave et stævne på dansk jord 
med international modstand til bokserne, og der vil blive udvalgt en turnering for næste sæson 
som vi tager ud til som DaBU trup. Som sidste sæson er der stadig fokus på et godt skandinavisk 
samarbejde, så muligheden for træningslejr i de Skandinaviske lande er også til stede.    
 
Pr. marts 2022 er 17 boksere tilknyttet truppen fra 13 forskellige klubber; 5 fra Jylland, 3 fra Fyn og 
9 fra Sjælland. Lotte Fahnøe, træner fra Nyborg Bokseklub har vist interesse for projektet og vil 
prøve at være med så meget som muligt. Ligeledes er Dina Cheung Petersen nysgerrig på projektet 
som træner, og hun deltager ved træningssamling i april.  
 
Bettina Dahl Kónya 
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FitBox Team Challenge 
Medlemmer 
June Svendsen, Morten Hjorth, Morten Givskud, Tina Hansen Berndsen 
 
Sæsonens opgaver 
Projektet FitBox Team Challenge har desværre stået standby det meste af 2021, primært grundet 
de lange perioder med corona-restriktioner, og fokus på at genstarte klubbernes basisaktiviteter 
og få trænerstab og medlemmer på fode igen i den efterfølgende genåbning.   
Ultimo 2021 mødtes projektgruppen online og planlagde next step, heri en fælles FitBox træning i 
foråret 2022 med hold fra Kolding Bokseklub og A. Olympia for at filme øvelserne til en visuel 
formidling af konceptet til alle bokseklubber.    
 
Signe Kirse Ellegaard 

 
 
 

Udviklingsområdet 
Corona og håndtering af retningslinjer for idrætten 
Desværre blev en lang periode af 2021 også præget af mange og ofte strenge restriktioner for 
idrætslivet, hvor boksning som indendørs kontaktsport selvsagt havde svære betingelser. Meget 
opmærksomhed blev tildelt de løbende udmeldinger om konkrete ”dos and ’don’ts” for 
klubaktiviteter. Der blev eksperimenteret med udendørs træning, online-hold og webinarer for at 
holde aktivitetstilbud i gang for medlemmerne.   
 
DaBU kommunikationskanaler  
: Nyhedsbrevet Nyt fra DaBU blev i 2021 udsendt 9 gange, og når nu ud til 209 modtagere  
: Hjemmesiden dabu.dk har haft 141 indlæg i 2021 
: DaBU Facebook side har 4.918 følgere; 76% mænd og 24% kvinder, 20% i alderen 25-34 år 
: DaBU Instagram har 955 følgere  
 
Parkinson Boxing 
I projektsamarbejdet med Parkinsonforeningen holdt vi to kurser i 2021, hvor vores dygtige 

underviserduo fysioterapeut Finn Egeberg Nielsen 
og boksetræner Lars Larsen stod for uddannelse 
af 23 boksetrænere fra 10 forskellige klubber.  
I alt er nu 47 certificerede Parkinson Boxing 
trænere, og der er hold med parkinsontræning i 
18 klubber landet over. Vi inviterede alle 
Parkinson Boxing trænere til 2 workshops - én i 
Nyborg Bokseklub 12/6 og én online 6/12. 
Med projektmidlerne fra Sundhedsstyrelsen fik vi 
Sports Productions til at producere video og 

manus til et e-læringskursus som introduktion til vores Parkinson Boxing træneruddannelse. Vi er 

https://www.sports-productions.com/
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meget stolte af produktet som de kommende kursister får god gavn af. DaBU blev i den 
forbindelse oprettet på Idrættens e-lærings portal, hvortil vi fremadrettet vil udvikle e-kurser.   
 
Strategiplan 2022-2025 
2021 var sidste år af DaBU og DIF Strategiplan 2018-2021 og den afsluttende evaluering med DIF 
lød, at DaBU med forbehold for at corona har forhindret en del mål, med et målrettet og visionært 
arbejde i høj grad er lykkedes med mål og intentioner i aftalen.   
Ved repræsentantskabsmødet 2021 blev fremlagt ambitionerne for de kommende to strategispor 
for 2022-2025. DaBU ambitiøse indstilling blev tilgodeset af DIF bestyrelse med en øget 
strategistøtte på 48% fra 490tkr. til 725tkr. årligt i den 4-årige periode. En tildeling der beror på, at 
unionen bidrager til DIF politiske program, viser en positiv udvikling og initiativer til at favne 
målgrupper uden for boksesportens kernebrugere.    
 
My Fightbook  
I samarbejde med folkene bag My Fightbook blev en række af webinarer udbudt som support til 
klubber, med præsentation af systemets funktioner, ligesom der ved repræsentantskabsmødet 
2021 blev holdt et MyFightbook seminar. Mange klubber begyndte at oprette deres kampboksere 
i MyFightbook til fremtidig matchning af kampe.  
 
Udviklingscenter #2 
Strategiplanens mål om endnu et bokseudviklingscenter blev der arbejdet på med beskrivelse af 
rammer og drøftelser med interesserede klubber for gensidig forventningsafstemning. Ved årets 
udgang var der ikke en endelig aftale på plads, men fortsat dialog om endelig udformning af et 
boksecenter, der bedst muligt understøtter den ønskede udvikling for boksere og klubber. 
 
Pilotprojekt ’Boksecenter Høje Taastrup’ 
I oktober blev der udskiftning af projektkoordinator for Boksecenter Høje Taastrup og DaBU 
udviklingscenter, da vi måtte sige farvel til Tony Kristiansen; samtidig kunne vi heldigvis byde 
velkommen til Malene Funch, som overtog stillingen 1. november. Malene havde siddet i Høje 
Taastrup Bokseklubs bestyrelse en årrække og har derfor kunne løfte opgaverne godt videre fra 
dag ét.  
Pilotprojektets midler fra DIF Initiativpulje samt Get2Sport og Høje Taastrup Kommune udløber 
formelt i juli måned; der arbejdes dog på at kunne forlænge koordinatorfunktionen, i første 
omgang år 2022 ud.   
 
Get2Sport seminar 
DIF Get2Sport støttede DaBU økonomisk så vi i november kunne afholde et weekendseminar for 
Get2Sport klubberne i øst, under ekstra luksuriøse rammer på Comwell Hotel Roskilde. Seminaret 
bød på oplæg om Get2Sport, og om at bruge boksning i samfundssocialt arbejde, samt netværk 
klubberne imellem med aftale om at samles på ny i foråret 2022.  
 
Kvindernes Kampidrætsdag 
I netværkssamarbejde med øvrige kampsportsforbund og DGI Kampidræt blev der sat spot på 
piger og kvinder i kampsport med kampagnen ”Kvindernes Kampidrætsdag” frem mod 8. marts, 

https://ie.dif.dk/
https://www.dgi.dk/kampidraet/kampidraet/arrangementer/kvindernes-kampidraetsdag
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bl.a. med videofilm og online foredrag. Kampagnen gentages årligt som et fælles initiativ i vores 
kampsportsnetværk.   
 

 
Øvrigt 
: JABII - ’sportstech’  

Som et sideevent ved Women Fight Night i Udviklingscenter Høje Taastrup kunne publikum og 
stævnets boksere prøve kræfter med det nyudviklede JABII, som kombinerer gaming og fysisk 
aktivitet.    
 

: Experimentarium  
I forbindelse med OL Tokyo blev en række idrætsforbund inviteret til at præsentere deres 
olympiske sport på Experimentariums ”Lad Legene begynde” primo juli. DaBU og SIK Fight 
deltog og gav de besøgende boksehandsker på og sved på panden, i en flot kampsportsarena 
sammen med karate, fægtning, kickboxing og judo.  
 

: Kulturstyrelsen  
Vores ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen tildelte DaBU tilskud til konsulentvirksomhed og 
medarbejderuddannelse  

 
En stor tak til alle, der i årets løb har bidraget positivt til den gode udvikling af vores fælles sport 
og union. Det er til fortsat inspiration og glæde at samarbejde med så mange dedikerede frivillige i 
klubber, udvalg og bestyrelse. Året 2022 byder på ny spændende udvikling i DaBU.     
  
Signe Kirse Ellegaard 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jabii.com/da-DK
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Startbøger Øst / Vest 
Udstedte licenser DaBU Øst 01/07-2021 – 31/03-2022 
Mænd Antal godkendte bøger  Heraf bøger med 0 kampe  

  2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 

AOBC 4 0 4 0 

Amager Boxing Club 14 0 9 0 

"KVIK" Ballerup 16 2 11 0 

CIK 29 16 4 9 

Rudersdal BK 0 0 0 0 

Farum BK 3 1 3 1 

Gilleleje BK 13 10 5 1 

Frederiksværk BK 0 0 0 1 

Gladsaxe BK 2 2 2 2 

Haslev ABK 3 2 0 1 

Haslev BK 1976 2 1 0 0 

Bokse Team Helsinge 7 0 4 0 

IK Sport Helsingør 10 13 1 4 

Gymrats Boxing, Herlev 0 0 0 0 

Herlev Boxing 16 9 1 2 

Hillerød SK 10 1 6 0 

Team Bredahl, Holbæk 0 0 0 0 

Hvidovre BK 7 3 4 0 

Ishøj BK 0 0 0 0 

AK Falken, Frederikssund 11 8 4 4 

Jyllinge Boxing Team 6 0 2 0 

Kalundborg ABK 4 4 2 2 

Karlebo BK 4 0 4 0 

Korsør ABK 9 6 2 0 

Bispebjerg BK 2 1 1 0 

BK Kelly 0 0 0 0 

IK 99 8 6 5 1 

Bokseinstituttet 0 0 0 0 

SIK Fight 5 3 0 0 

Valby IK 3 0 3 0 

Køge BK 8 9 3 3 

BK Frem Lyngby 5 0 5 0 

BK "Ørnen" Nakskov 0 0 0 0 

Nykøbing F BK 8 6 2 1 

Nykøbing S BK 6 6 2 2 
Torshavn Boksing (se 
Sydhavsøernes BK) 0 0 0 0 

Næstved BK 0 1 0 0 
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Ringsted BK 0 0 0 0 

AIK Roskilde 6 0 6 0 

Rødovre BK 10 6 3 2 

Slagelse BK 13 0 10 0 

Høje Taastrup BK 6 1 3 0 

"Tårnet" Vordingborg 5 0 3 0 

IF Sparta 10 4 1 1 

Odsherred BK 1 0 1 0 

SHC Boxing Gym 0 0 0 0 

Sydhavsøernes BK 12 4 5 3 

Boksere i alt 278  125  119  40  

      

 Kvinder Antal godkendte bøger  Heraf bøger med 0 kampe  

  2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 

Amager Boxing team 5 0 1 0 

Jyllinge Boxing Team 3 0 0 0 

Herlev Boxing 0 0 0 0 

Slagelse BK 1 0 0 0 

AIK Roskilde 3 0 0 0 

Hillerød SK 2 0 0 0 

IK Sport, Hg 1 0 0 0 

BK Kelly 1 0 0 0 

Høje Taastrup BK 0 0 0 0 

"Tårnet" Vordingborg 0 0 0 0 

AK Falken 0 0 0 0 

Ringsted BK 0 0 0 0 

Korsør ABK 1 0 0 0 

Rødovre BK 1 0 0 0 

Nykøbing -f BK 3 4 0 1 

BT Helsinge  1 1 0 0 

Hvidovre BK 0 0 0 0 

"KVIK" Ballerup 1 0 0 0 

Bokseinstituttet 0 0 0 0 

Kalundborg ABK 1 1 0 0 

SHC Boxing GYM 0 0 0 0 

SIK Fight 0 1 0 0 

Haslev ABK 0 0 0 0 

Frederiksværk BK 0 0 0 0 

Sydhavsøernes BK 3 1 0 1 

Gilleleje BK 1 2 1 1 

CIK 10 6 3 3 

IK99 0 0 0 0 
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Boksere i alt 39  16  6  6  

     

Fordeling bokselicenser ØST Antal licenser  Heraf med 0 kampe  

  2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 

Piger U15 0 2 0 0 

Kvinder U17 2 1 0 0 

Kvinder U19 8 3 1 1 

Kvinder Elite 29 10 10 10 

Drenge U15 25 11 18 11 

Mænd U17 46 32 27 32 

Mænd U19 62 31 28 31 

Mænd Elite 145 51 72 51 

I alt godkendte licenser 317 141 156 136 

 
 
 

Udstedte licenser DaBU Vest 01/07-2021 – 31/03-2022 
Mænd     Antal godkendte bøger  Heraf bøger med 0 kampe  

  2021 - 2022 2020-2021 2021 - 2022 2020-2021 

Bokseklubben "Nordsalling"   1     

Bokseklubben "EBBK" 10 6 6 3 

Bokseklubben "Orion"         

Atletklubben "Heros" 2 2 1 1 

Bokseklubben "Pugilist"         

Brande AK         

Brønderslev BK 8 5 5 2 

Give Atletklub 4   1   

Gram Bokseklub 5 6 3 2 

Grenaa Bokse-Klub 3 4 2 4 

Grindsted Atletklub 7 4 1   

Idrætsklubben "Semper" 3   3   

Hadsund Amatør Bokseklub         

Herning Amatør Bokseklub 3 1 1   

Hinnerup-Favrskov Bokseklub 6 5 3   

Hobro Atletklub 1   1   

Bokseklubben "Sct. Jørgen" 7 2 5   

Holstebro Boxing         

Hornslet Bokseklub 24 12 11   

BK "Vitus" Horsens 12 8 8   

Horsens Atletklub 4 2 3 2 

Kolding Bokseklub 11 3 3   

Lemvig Bokseklub 2 3 1   



Danmarks Bokse-Union – Repræsentantskabsmøde 22/5-2022 

 
 
 

 
 
 
 

29 

Løgstør BK         

Løsning Bokseklub         

Nyborg BK 2 4 1 1 

Bokseklubben "Vitus" Odder 2   2   

Atletklubben "Olympia" 8 11 2 2 

Bokseklubben "Ringen" 3 2     

Vollsmose Boxing 14 11 2 2 

Frandsens Bokse Akademi         

IF Sparta Odense 4   4   

Pandrup Bokseklub 9 4 2   

Bokseklubben "Thor" 10 6 3   

Randers Atlet Club 8 4 6   
Randers Bokse- og 
Motionsklub 8 4 4 3 

Ribe Bokseklub         

Ringkøbing BK 3 3     

Skive Atlet Club         

BK Limfjord 6   4   

BKM Arena Silkeborg 3   2   

Skanderborg Bokseklub   1   1 

Struer Amatør Bokseklub 5 6 3 1 

Bokseklubben "Rollo" 13 6 7 2 

Sønderborg Amatør Bokseklub 8   2   

Thisted Atlet Club 2   1   

Ulfborg BK         

Varde Atletklub 15 14 8 3 

Vejen Bokse Klub         

Bokseklubben "Wedala" 20 17 7 2 

Nørremarken BK   2     

Dalle´s Fam. Boksning 1   1   

Viborg Atletklub 6 1 3   

Aabenraa Bokseklub 5   4   

Atlet-klubben "Jyden" 15 14 5 4 

A.M.A. Bokseklub         

Idrætsklubben "Sparta"         

Lindholm Bokseklub 8 12 2 3 

The Colosseum 2 2   1 

Frederiksbjerg Atlet-Klub 3 5   1 

Århus Champs Champ 4 7 2 5 

Aarhus Atlet-klub 6 1   1 

BK Aarhus Syd 1   1   

Boksere i alt: 306 201 136 46 
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Kvinder      Antal godkendte bøger  Heraf bøger med 0 kampe 

  2021 - 2022 2020-2021 2021 - 2022 2020-2021 

Bokseklubben "EBBK" 1 1 1 1 

AK Heros Fredericia 2 2 1 1 

Grindsted AK 1   1   

Herning ABK 1   1   

Hornslet BK 4 4 2   

Horsens AK 1   1   

BK "Vitus" Horsens 3   3   

Kolding BK 2 5     

BK "Vitus" Odder 1       

Atletklubben "Olympia" 4 2     

IF Sparta Odense 1   1   

Pandrup BK 2       

BK Thor Randers   1     

Randers BMK 2 1 1   

BK "Limfjord" Skive 1   1   

Struer AB 1 1     

BK "Rollo" Svendborg 3 3 3 2 

AK Jyden 1   0   

Lindholm BK 1 1 1 1 

Varde AK 1 1     

BK Wedala Vejle 3 3     

Frederiksbjerg Atlet-Klub 1 3   2 

Århus Champs Camp 2 3 1 2 

Aabenraa BK 1       

Boksere i alt 40 31 18 9 

       

Fordeling bokselicenser Vest Antal licenser Heraf med 0 kampe 

  2021 - 2022 2020-2021 2021 - 2022 2020-2021 

Piger U15 4 3 4 1 

Kvinder U17 6 2 2   

Kvinder U19 10 7 3 4 

Kvinder Elite 20 19 7 4 

Drenge U15 24 18 20 8 

Mænd U17 50 45 31 11 

Mænd U19 75 49 29 12 

Mænd Elite 157 92 57 15 

I alt godkendte licenser 346 235 153 55 
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Regnskab 2021 
Bilag 1: DaBU Årsrapport 2021 & Revisionprotokollat 
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Danmarks Bokse-Union

Årsrapport 2021

2

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet  og vedtaget årsrappor ten for 2021 for Danmarks Bokse-Union.

Årsrapporten er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4
og 6. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at  årsrapporten giver et retvi-
sende billede af unionens akt iver, passiver, f inansielle st illing samt resultat.

Det er ligeledes vores opfat telse, at  der er etableret  forretningsgange og interne kontroller, der under-
støt ter, at de disposit ioner, der er omfat tet  af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte be-
villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af unionen, der er omfat tet  af
regnskabet.

Årsrapporten for 2021 for Danmarks Bokse-Union indstilles t il repræsentantskabets godkendelse.

Brøndby, den 1. maj 2022
Bestyrelse:

Lars Brovil Michael Jensen Finn Bryhl
formand næstformand kasserer

Anna Peters Tina Hansen Berndsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til repræsentantskabet i Danmarks Bokse-Union

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet for Danmarks Bokse-Union for regnskabsåret  1. januar - 31. december
2021, der omfat ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet ud-
arbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Det er vores opfat telse, at  årsregnskabet giver et  retvisende billede af unionens akt iver, passiver og f i-
nansielle st illing pr. 31. december 2021 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af
21. december 2010, kap. 4 og 6.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internat ionale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet  revisionen udføres
på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010,
kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af  årsregnskabet" . Det er vores opfat telse, at  det  opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt  og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Danmarks Bokse-Union i overensstemmelse med Internat ional Ethics Standards
Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de
yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt  vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold t il disse krav og IESBA Code.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Unionen har  i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det  af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Bud-
gettallene har ikke været underlagt  revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret  for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledel-
sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at  udarbejde
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at  vurdere unionens evne til at fortsætte
driften; at  oplyse om forhold vedrørende fortsat  drift , hvor det te er relevant; samt at  udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat  drift , medmindre ledelsen enten har t il hensigt  at
likvidere unionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternat iv end at  gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret  for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledel-
sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at  udarbejde
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at  vurdere Danmarks Bokse-Unions evne til
at  for tsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drif t, hvor det te er relevant; samt at  udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat  drift, medmindre ledelsen enten har
t il hensigt  at  likvidere unionen, indstille driften eller ikke har andet realist isk alternat iv end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at  afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af  sikkerhed er et  højt  niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i for, at  en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offent lig revision, altid vil afdække væsentlig fejlin-
formation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-
tragtes som væsent lige, hvis det  med rimelighed kan forventes, at  de enkeltvis eller samlet har indfly-
delse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internat ionale standarder  om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi fag-
lige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

► Identif icerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet t il at  danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at  opdage væsent lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet  besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende ef ter omstændighederne, men ikke for at  kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af unionens interne kontrol.

► Tager vi stilling t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyt tede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat  drift  er passende, samt om der på grundlag af det  opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om unionens evne
t il at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at  der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret  på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at  unionens ikke længere kan fortsætte driften.

► Tager vi stilling t il den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at  der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identif icerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfat ter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det  vores ansvar at  læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsent ligt  inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at  indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at  overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
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Baseret  på det udførte arbejde er det  vores opfat telse, at  ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformat ion i ledel-
sesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at  de disposit ioner, der er omfat tet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af taler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at  der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de midler der er omfat tet  af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar
for at etablere systemer og processer, der understøt ter sparsommelighed, produktivitet og effekt ivitet.

I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det  vores ansvar at  gennemføre juridisk-krit isk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-
sion. I vores juridisk-krit iske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersøgte dispositioner, der er omfat tet af  regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, pro-
cesser eller disposit ioner understøt ter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af  de midler, der er omfat tet  af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det  udførte arbejde konkluderer, at der er anledning t il væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rappor tere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at  rappor tere i den forbindelse.

København, den 1. maj 2022
EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict  Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Ramus Friborg Andersen
statsaut. revisor
mne44147
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Oplysninger om unionen

Danmarks Bokse-Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Telefon: 43 26 23 21

Bestyrelse
Lars Brovil, formand
Michael Jensen, næstformand
Finn Bryhl, kasserer
Anna Peters
Tina Hansen Berndsen

Revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Bank

Handelsbanken

Momsregistrering

Danmarks Bokse-Union er som forening som hovedregel momsfritaget.
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Ledelsesberetning

Beretning

Overordnet kommer DaBU ud med et underskud i 2021, i forhold til det budgetterende. Bestyrelsen har
i 2021 forsøgt at  holde omkostningerne på et  så lavt  niveau som muligt , ved bl.a. at afholde bestyrelses-
møder på Teams.

Indtægter:

På indtægtssiden har vi modtaget pæne beløb, i form af sponsorindtægter. Ligeledes har Parkinson for-
eningen ydet et f lot  t ilskud for det  gode arrangement DaBU lægger i projektet . Hér skal der lyde en stor
tak til Signe, som er primus motor for det te. Vi har afholdt  en landskamp i Vordingborg og en i Vejle,
med gode resultater på indtægtssiden. Vi mangler endnu afregning fra Vejle Kommune, men denne er
ef ter oplyste på vej. Også situat ionen omkring COVID-19 pandemien har bidraget t il indtægtssiden, via
modtaget lønkompensat ion for de ansatte.

Udgifter:

Lønudgifter

Budgetterende lønudgif ter er øget marginalt, da vi i august måned valgte at omstrukturere og deri op-
sige vores sportschef/ landstræner Thomas Kyø. Efterfølgende dette er der fremstillet  et  nyt  set- up,
som Lars Brovil vil informere nærmere om.

Sportsaktiviteter

Året har været præget voldsomt af  COVID-19 restrikt ioner. Vi har på trods af  disse udfordringer delta-
get i mange turneringer og mesterskaber for U19 - og eliteboksere. Her kan nævnes U19 VM og OL-kva-
lif ikation.  DaBU-boksere, som skulle deltage i OL-kvalifikat ions turneringer har været i forberedelsestur-
neringer, ligesom vi har haft boksere fra Litauen i Vejle, for kvalif iceret og god sparring.

Bestyrelsen tror på, at  vi frem mod 2024 får min. 1-2 boksere kvalif iceret  t il OL.

Som nævnt under indtægter, har vi bokset Landskampe i Danmark og også 2 landskampe i udlandet,
mod Litauen og Sverige.

Vi nåede at  afholde alle mesterskaber i 2021 på nær Nationale Begyndermesterskaber.

Bestyrelsen kan også beret te at  Bettina Dahl, Lars Kristensen og Michael Ørholst  er i gang med diplom-
træner uddannelsen.

Breddeaktiviteter

Der er blevet afholdt en del træningssamlinger. Øst lokaliseret  i Høje Taastrup, med Jesper som styr-
mand og i vest , lokat ion Vejle, med Allan som tovholder. På østsiden har man haft  arrangeret  match
mod Sverige og fra vestsiden er deltaget med hold på 10 boksere, ved Hillerød Box.

Der forventes ydermere at  blive arrangeret  en match øst/ vest  inden sommerferien.

Forventninger til 2022

Der forventes et underskud i 2022, som følge af kont ingentnedsættelse (kr. 2500,-) som betyder en
mindre indtægt på ca. 275.000,- Da det er beslut tet  ikke at spare på det spor tslige, er resultat for 2022
vurderet  t il ikke at  ville fremvise overskud.

Vi forventer at lave 2 landskampe i 2022.
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Strategiaftalen med DIF

DaBU har fremlagt en f in strategiaftale som gælder fra 2022-2025. I dén skal vi forankre et  nyt  udvik-
lingscenter, ligesom aktiviteterne i vores nuværende udviklings- og kraftcentre skal øges.

Der er lagt et kæmpe arbejde i at  få aftalen igennem, og uden stor hjælp fra bla. Signe og andre ansatte,
var vi nok ikke kommet i mål med et  så f int  resultat. Resultatet  medvirker t il, at vi i 2022 kan ansatte en
udviklingskonsulent i perioden frem til 2025.

Øvrige forventninger til 2022

Vi forventer ikke samme nedlukninger i 2022 som i de forgangne år. Samtidigt  håber vi at klubberne
bakker op om de kommende mesterskaber samt deltager i de samlinger der tilbydes, både ved bredde,
ungdoms- og elitesamlinger.

Begivenheder indtruffet efter 31 december 2021.

Der er ikke, ud over COVID-19 pandemien, forandringer og indtrufne omstændigheder, efter regnskabs-
årets afslutning og frem til regnskabsaflæggelse, som vurderes at  have væsentlig indflydelse i vurderin-
gen af  årsrapporten.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Danmarks Bokse-Union for 2021 er aflagt  i overensstemmelse med bekendtgørelse nr.
1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kul-
turministeriets ressort , som modtager t ilskud i henhold til lov om visse spil, lot terier og væddemål.

Årsrapporten for Danmarks Bokse-Union for 2021 er aflagt  ef ter samme regnskabspraksis som sidste
år.

Generelt om indregning og måling

Akt iver indregnes i balancen, når det  som følge af en t idligere begivenhed er sandsynligt, at  fremtidige
økonomiske fordele vil tilf lyde unionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt .

Forpligtelser indregnes i balancen, når unionen som følge af en t idligere begivenhed har en retlig eller
fakt isk forpligtelse, og det er sandsynligt, at  fremtidige økonomiske fordele vil fragå unionen, og forplig-
telsens værdi kan måles pålideligt .

Ved første indregning måles akt iver og forpligtelser t il kostpris. Måling ef ter første indregning sker som
beskrevet for hver enkelt  regnskabspost nedenfor.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt  med at de indt jenes, mens omkostninger indregnes med
de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelse

Indtægter

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund, kontingenter, sponsorater mv. indregnes i det  år det vedrører.
Tilskud t il øremærkede projekter indregnes i takt med, at  der afholdes tilskudsberett igede omkostnin-
ger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende unionens primære akt ivitet , der er af-
holdt  i årets løb, herunder omkostninger til salg, administration, lokaler m.v. Andre eksterne omkostnin-
ger føres under de respekt ive akt iviteter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger
t il social sikring m.v. af unionens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godt-
gørelser fra offentlige myndigheder. Personaleomkostninger føres under de respekt ive akt iviteter.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indgår i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsperioden.

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning t il imødegåelse af
forventede tab.

Periodeafgræsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under t ilgodehavender omfatter afholdte omkostninger vedrø-
rende efterfølgende regnskabsår.
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Likvide beholdninger
Likvide beholdninger måles til nominel værdi, og omfatter kontantbeholdning samt kontant indestående
i banken.

Investeringsforeningsbeviser
Investeringsforeningsbeviser indregnes til kursværdi på balancedagen.

Egenkapital
Unionens egenkapital er et udtryk for net toaktiver. Egenkapitalen er således akt iverne, fratrukket hen-
sættelser og gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til net torealisationsværdi.
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Resultatopgørelse
Budget

Note 2021 2021 2020

Indtægter
Tilskud, Danmarks Idrætsforbund 1 1.362.936 1.254.000 1.464.000
Kontingenter & Licenser 2 1.072.301 1.219.500 1.045.965
Landskampe & Mesterskaber (Indtægter) 3 182.255 80.000 86.215
Øvrige indtægter 4 577.276 270.000 729.651

Indtægter i alt 3.194.768 2.823.500 3.325.831

Udgifter
Landskampe & Mesterskaber (Udgifter) 3 330.463 170.000 809.748
Breddeakt iviteter 5 95.358 105.000 264.731

Uddannelse 6 247.573 75.000 73.272
Administrat ion 7 1.175.406 980.000 1.299.055
Udvalgs- og mødeomkostninger 8 175.155 243.000 124.684
Kraftcenter 9 528.598 515.000 490.639
Øvrige omkostninger 10 820.651 792.000 77.473

Udgifter i alt 3.373.204 2.880.000 3.139.602

Resultat før afskrivninger og renter -178.436 -56.500 186.229

Årets resultat -178.436 -56.500 186.229

11
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Balance

Note 2021 2020

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender 77.772 34.865

Andre t ilgodehavender 10.000 48.850

Tilgodehavender i alt 87.772 83.715

Investeringsforeningsbeviser 1.666.994 670.045

Likvide beholdninger 1.912.917 3.315.313

Omsætningsaktiver i alt      3.667.683      4.069.073

AKTIVER I ALT      3.667.683      4.069.073

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo 3.579.879 3.393.650
Overført  resultat -178.436          186.229
Egenkapital i alt 3.401.443 3.579.879

Kortfristede gældsforpligtelser
Mellemregning, Danmarks Idrætsforbund 142.625 193.102

Anden gæld 90.990 37.407

Skyldige feriepenge 32.625 156.685

Forudmodtagne indtægter 0 102.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 266.240          489.194

PASSIVER I ALT      3.667.683      4.069.073
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2021 2021 Budget 2020

1 Tilskud, Danmarks Idrætsforbund
DIF t ilskud - Grundstøt te 763.000 765.000 765.000
DIF t ilskud - Strategistøt te 490.000 489.000 489.000
DIF t ilskud - Bredde 1.936 0 210.000
DIF t ilskud - Projekt 108.000 0 0

1.362.936 1.254.000 1.464.000

2 Kontingenter & Licenser
Medlemskont ingenter 924.000 935.000 909.000
Licensbetalinger 39.551 84.500 75.665
Egenbetaling, Klubber 108.750 200.000 61.300

1.072.301 1.219.500 1.045.965

3 Landskampe & Mesterskaber

Landskampe & Mesterskaber (Indtægter)

Mesterskaber (Indtægter) 34.500 50.000 37.960
Landskampe (Indtægter) 147.755 30.000 48.255

Landskampe & Mesterskaber (Indtægter) i alt 182.255 80.000 86.215

Landskampe & Mesterskaber (Udgifter)

Mesterskaber (Udgifter) 61.323 90.000 77.986
Landskampe (Udgifter) 269.140 80.000 165.706
Træningslejre og talentudvikling 0 0 566.056

Landskampe & Mesterskaber (Udgifter) i alt 330.463 170.000 809.748

4 Øvrige indtægter
Finansielle indtægter 14.072 0 9.347

Kursusgebyrer 205.300 110.000 126.249
Sponsorindtægter 115.500 150.000 248.870
Tilskud DaBus formand 79.180 0 32.080
Lønkompensat ion 113.893 0 184.372
Div. indtægter 49.331 10.000 128.733

577.276 270.000 729.651

5 Breddeaktiviteter
Breddearbejde 71.210 40.000 30.841
Diplomboksning 7.778 20.000 1.245
Klubbesøg 5.395 25.000 6.765
Trivsel og bevægelse 10.975 0 0
Høje Taastrup Bokse-projekt 0 20.000 225.880

95.358 105.000 264.731

Noter
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Danmarks Bokse-Union

Årsrapport  2021

Årsregnskab 1. januar – 31. december

2021 2021 Budget 2020

6 Uddannelse
Dommer- og kamplederuddannelse 2.975 0 4.711
Inst ruktøruddannelse 148.890 50.000 42.894
Organisat ionsudvikling 58.511 10.000 9.705
Div. licenser 7.452 0 15.962
Sportstøj/ udstyr 17.745 15.000 0

Stævnet ilskud 12.000 0 0

247.573 75.000 73.272

7 Administration
Administ rat ionsudgifter 1.174.991 980.000 1.299.055
Administ rat ionsudvikling 415 0 0

1.175.406 980.000 1.299.055

8 Udvalgs- og mødeomkostninger
Repræsentantskab 25.826 70.000 31.062
Bestyrelse 38.155 110.000 33.339
Omkostninger DaBus formand 79.180 0 32.080
AIBA og EUBC 5.617 15.000 2.076
Inst rukt ionsudvalg 3.850 0 3.850
Dommer- og kamplederudvalg 13.217 10.000 3.155
Breddeudvalg 4.350 5.000 4.350
Eliteudvalget 1.450 0 4.350
Arrangementsudvalg 3.510 5.000 9.773
Diverse udvalg 0 28.000 649

175.155 243.000 124.684

9 Kraftcenter
Kraftcenter, t ræningssamlinger 29.587 60.000 29.145
Kraftcenter, gebyr 35.000 35.000 35.000
Kraftcenter, materialer 0 10.000 30.551
Kraftcenter, administ rat ion 456.516 390.000 388.193
Kraftcenter, møder+diverse 7.495 20.000 7.750

528.598 515.000 490.639

10 Øvrige omkostninger
Finansielle omkostninger 17.057 0 15.227

Elitesekt ionen 701.282 700.000 0

Digitalisering 2.200 20.000 5.555

Forsikringer 80.602 57.000 56.691

Diverse licenser 10 0 0

Sportstøj & udstyr 19.500 0 0

Afskrivninger 0 15.000 0

820.651 792.000 77.473

Noter

14

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: K
XA

TB
-7

D
ZL

U
-L

BF
O

E-
PO

N
FB

-L
F8

EX
-D

3Z
EE



Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i 
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af 
det originale dokument.  Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et 
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i 
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet 

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature ser-
vice <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet 
er uændret. 

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indle-
jret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: 
https://penneo.com/validate

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Anna Peters
Client Signer
På vegne af: Danmarks Bokse-Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-421347275140
IP: 87.50.xxx.xxx
2022-05-01 08:33:51 UTC

Finn Bryhl
Client Signer
På vegne af: Danmarks Bokse-Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-321492159627
IP: 62.107.xxx.xxx
2022-05-01 11:00:03 UTC

Tina Hansen Berndsen
Client Signer
På vegne af: Danmarks Bokse-Union
Serienummer: 5d325705-e1e5-4074-86a0-6a766c377f06
IP: 80.162.xxx.xxx
2022-05-01 14:58:02 UTC

Lars Brovil
Client Signer
På vegne af: Danmarks Bokse-Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-066360468620
IP: 85.119.xxx.xxx
2022-05-01 15:03:31 UTC

Jens Henrik Michael Jensen
Client Signer
På vegne af: Danmarks Bokse-Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-405774514230
IP: 5.186.xxx.xxx
2022-05-02 07:30:01 UTC

Ulrik B Vassing
EY Signer
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:77180494
IP: 145.62.xxx.xxx
2022-05-02 07:31:25 UTC

Rasmus Friborg Andersen
EY Signer
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: PID:9208-2002-2-581919933839
IP: 87.62.xxx.xxx
2022-05-02 07:31:55 UTC

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: K
XA

TB
-7

D
ZL

U
-L

BF
O

E-
PO

N
FB

-L
F8

EX
-D

3Z
EE



Danmarks Bokse-Union
CVR-nr. 18 20 08 13

Revisionsprotokollat
af 1. maj 2022
t il årsregnskabet for 2021

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: 7
IX

3Z
-F

JE
G

L-
P5

2N
C-

M
T7

W
H

-1
EV

7Y
-8

G
1G

Q



Danmarks Bokse-Union

Revisionsprotokollat  af  1. maj 2022

EY Godkendt Revisionspartnerselskab - Dirch Passers Allé 36 - Postboks 250 - 2000 Frederiksberg - CVR-nr. 30 70 02 28
DaBU - Udkast  Statusprotokol 2021.docx

111

Indhold

1 Indledning 112

2 Væsentlige forhold 112
2.1 Unionens forretningsgange og interne kontroller 112

3 Redegørelse for juridisk-kritisk forvaltningsrevision 113
3.1 Sædvanlig forvaltningsrevision 113
3.2 Udvalgt  fokusområde for 2021 113

4 Øvrige forhold 114
4.1 Ledelsens regnskabserklæring 114
4.2 Ikke-korrigerede fejlinformationer 114

5 Andre opgaver end revision 114

6 Andre oplysninger 115

7 Bekræftelse 115

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: 7
IX

3Z
-F

JE
G

L-
P5

2N
C-

M
T7

W
H

-1
EV

7Y
-8

G
1G

Q



Danmarks Bokse-Union

Revisionsprotokollat  af  1. maj 2022

112

1 Indledning

Vi har revideret  årsregnskab for 2021 for Danmarks Bokse-Union, der udarbejdes ef ter Kulturministeri-
ets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har i t ilknytning til revisionen læst
ledelsesberetningen.

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internat ionale standarder om revision og yderligere
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionens formål og omfang samt ansvaret  for regnskabsaflæg-
gelsen er omtalt  i vores revisionsprotokollat  af 18. maj 2017.

I det te revisionsprotokollat  har vi beskrevet væsentlige forhold, som ef ter vores vurdering er relevante
for bestyrelsen.

Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer af konklusionen og med
sædvanlig fremhævelse af forhold om budgettal, idet  unionen har medtaget budgettal i årsregnskabet,
som krævet i Kulturministeriets bekendtgørelse for regnskabsaflæggelsen samt afgivet  en udtalelse om
ledelsesberetningen uden bemærkninger.

Revisionsprotokollatet er  alene udarbejdet t il brug for bestyrelsen og Danmarks Idrætsforbund og forud-
sættes ikke anvendt af andre eller t il andre formål.

2 Væsentlige forhold

2.1 Unionens forretningsgange og interne kontroller

Forretningsgange og interne kontroller afpasses ef ter unionens størrelse og karakter med henblik på at
forebygge uforudsete tab i unionen, understøt te ledelsens tilsyn med unionen og at sikre en ret t idig og
pålidelig økonomirappor tering.

Bestyrelsesformanden samt kassereren har kreditkort , som vi har fået  oplyst, har kreditmaksimum på 5
t .kr. Vi har fået oplyst , at  ledelsen foretager løbende opfølgning på forbruget på disse kreditkort .

Unionen har  et begrænset antal administrative medarbejdere, hvilket  medfører, at  det  ikke på alle områ-
der er muligt  at  etablere en effektiv funkt ionsadskillelse og dermed effekt iv intern kontrol.

Vi har drøftet den manglende funktionsadskillelse med ledelsen, som anerkender, at  den er bekendt
med, at det te medfører en øget risiko for, at t ilsigtede og ut ilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssighe-
der, herunder misbrug af unionens aktiver, kan opstå og forblive uopdagede.

Unionens ledelse har oplyst, at  en effekt iv funktionsadskillelse på alle områder ikke er hensigtsmæssig
med de roller, som unionens nuværende medarbejdere har. Ledelsen har oplyst, at  den kompenserer
herfor gennem løbende overvågning af unionens aktiviteter og gennemgang af unionens økonomirap-
portering. Dette omfatter bl.a., at  unionens kasserer har enefuldmagt til konti hos Handelsbanken.

Som følge af den manglende funktionsadskillelse har revisionen primært været tilret telagt ud fra en
substansbaseret t ilgang, hvor vi ved stikprøver tester poster i resultatopgørelse, balance, noter og
andre krævede oplysninger m.v. t il ekstern og anden dokumentation samt udfører substansanalyt isk
revision. Ved substansanalytisk revision foretages en vurdering af udvalgte regnskabsposter gennem
analyse af forventelige sammenhænge mellem både finansielle og ikke-finansielle oplysninger.

2.2 Ikke-bogført bankkonto

Vi har i forbindelse med revisionen konstateret , at  unionen har en bankkonto relateret  t il investeringsaf-
talen vedrørende unionens værdipapirer. Bankkontoen anvendes således af unionens forvalter t il trans-
akt ioner i forbindelse med køb/salg af værdipapirer mv.

Bankkontoen indgår dog ikke i unionens bogføring, da saldoen løbende er af begrænset størrelse, idet
saldoen reinvesteres i værdipapirer. Saldoen udgør pr. 31. december 2021 i alt 3 t .kr. Dette relaterer
sig til net tobeløb af 3 mindre udbytter og gebyrer på bankkontoen, som ikke er bogført  i året.

Vi anbefaler, at  det  sikres, at  alle bankkonti fremadret tet  fremgår af unionens bogføring.
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2.3 Aconto-udbetalinger

Vi har i forbindelse med revisionen, konstateret  at  unionen har aconto udbetalt 10.000 kr. til næstfor-
manden.  Unionen har oplyst , at  acontoudbetalingen anses som en buffer t il uforudsigelige udgifter.

Vi vurderer, at  sådanne acontoudbetalinger ikke er hensigtsmæssige, idet  de kan sidest illes med lån t il
unionens medarbejdere.

Vi anbefaler derfor, at  der ikke foretages udbetaling af acontobeløb til unionens medarbejdere, som ikke
er relateret  til kommende aktiviteter, der afregnes umiddelbart  i forlængelse af aktivitetens afslutning.

3 Redegørelse for juridisk-kritisk forvaltningsrevision

I henhold t il Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6 skal vores
revision udføres i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder for offent lig revision (SOR).
Dette omfatter både SOR 6 og SOR 7, der vedrører juridisk-kritisk revision (lovmedholdelighed) og for-
valtningsrevision (udføres dispositioner i overensstemmelse med god offentlig forvaltning).

I overensstemmelse med standarderne omfatter vores revision:

► Sædvanlig forvaltningsrevision

► Udvalgt  fokusområde for 2021

Vores gennemgang er uddybet nedenfor, og har ikke givet  anledning til kritiske bemærkninger.

3.1 Sædvanlig forvaltningsrevision

Den sædvanlige forvaltningsrevision er udført  integreret  og sideløbende med den finansielle revision af
årsregnskabet og har omfattet  en vurdering af sparsommelighed, produkt ivitet , effekt ivitet  og økonomi-
styring. Vurderingen er blandt andet baseret  på analyser af omkostnings- og indtægtsposter, beregning
af nøgletal samt undersøgelser af usædvanlige tendenser i udviklingen.

Det er unionens ledelse, der har ansvaret for at  planlægge og styre unionens aktiviteter og herved sikre,
at  unionens ressourcer, herunder t ilskuddet fra DIF, anvendes på en økonomisk forsvarlig måde.

Det forventes, at  unionens ledelse under hensyntagen t il sparsommelighed, produkt ivitet og effekt ivitet
t ilret telægger en efter unionens størrelse afpasset administrat ion af ressourcerne.

Derudover drøfter vi afholdelse af særligt  ” følsomme omkostninger”  og potent ielt  særlige svagheder i
interne forretningsgange med ledelsen. Vi har fået oplyst , at:

► Ledelsen vurderer, at  omfanget af repræsentationsomkostninger ligger på et  passende niveau, og
at omkostningerne er afholdt  sparsommeligt  og i overensstemmelse med unionens formål. Vi har
desuden fået  oplyst, at  t ilhørende bilag er registreret  med sædvanlige oplysninger om formål og
deltagere.

► Unionen har  udstedt 2 kreditkort  til unionens formand og kasserer. Ledelsen vurderer, at  omkost-
ningerne betalt via kor tene er afholdt  sparsommeligt  og i overensstemmelse med unionens formål.
Ledelsen vurderer også, at omfanget af kor tene er nødvendigt  for at  opretholde en administrativ
f leksibel proces for betaling af en række omkostningstyper.

Vores revision har ikke givet os anledning til at  konkludere, at  der ikke er handlet  i overensstemmelse
med god offentlig forvaltning.

3.2 Udvalgt fokusområde for 2021

Ud over den sædvanlige forvaltningsrevision skal der på rotat ionsbasis over fem år udføres særskilt  revi-
sion af en række forskellige fokusområder.

Vi har i forbindelse med revisionen for 2021 udvalgt  følgende fokusområder til gennemgang:
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► Løn og ansættelsesmæssige disp.

► Gennemførsel af indkøb

Forbund og unioner er ikke underlagt  særlige krav i forhold til anvendelse af overenskomster ved fast-
sættelse af løn eller udbudsregler mv. ved indkøb.

Vi vurderer, at  der i organisationer som er væsentligt  finansieret  af offentlige midler bør være særlig
fokus på transparens og overholdelse af godkendelsesprocedurer ved transaktioner med direkt ion og
bestyrelsen.

For indeværende år har vi derfor haf t fokus på unionens procedurer for godkendelse af lønforhold og
transakt ioner med direktion og bestyrelse, herunder særligt:

► Løn og ansættelsesmæssige disp.

- Unionens evt . bonusaflønning af  ledelses- og bestyrelsesmedlemmer

- Unionens evt . kørselsgodtgørelse t il ledelses- og bestyrelsesmedlemmer

► Gennemførsel af indkøb

- Unionens evt . salg af aktiver (biler, inventar mv.) til ledelse- og bestyrelsesmedlemmer

- Unionens evt . køb af ydelser mv. fra ledelse- og bestyrelsesmedlemmer (som ikke er honorar
for deres ledelsesrolle)

Unionen har  oplyst, at  transaktioner med bestyrelsen godkendes af kassereren, og at  kassererens even-
tuelle transaktioner skal godkendes af bestyrelsesformanden. Denne forretningsgang er dog ikke ned-
skrevet.

Vi har modtaget en oversigt  over alle lønforhold og øvrige transakt ioner med bestyrelsen i året . Baseret
herpå har vi foretaget st ikprøvevisgennemgang til underliggende dokumentat ion og godkendelse. Vi har
i denne sammenhæng konstateret , at  godkendelsesprocedurerne, jf . ovenfor, er overholdt.

Vi anbefaler, at  bestyrelsen overvejer om ovenstående godkendelsesprocedurer bør skrift liggøres, og
formelt  godkendes af bestyrelsen. Dette skal understøt te sikre og klare forretningsgange og nødvendig
gennemsigtighed.

Baseret  på vores gennemgang vurderer vi overordnet, at området for godkendelsesprocedurer ved
transakt ioner med bestyrelsen har været passende forvaltet i året if t . sikring af godkendelse og gen-
nemsigt ighed.

4 Øvrige forhold

4.1 Ledelsens regnskabserklæring

Vi har i forbindelse med revisionen modtaget en underskrevet regnskabserklæring fra ledelsen. Heri be-
kræfter ledelsen bl.a., at unionen i regnskabsåret , ikke har foretaget transakt ioner med ledende medar-
bejdere eller bestyrelse udover den sædvanlige lønudbetaling.

4.2 Ikke-korrigerede fejlinformationer

Der er ikke i forbindelse med revisionen konstateret  fejlinformation, som ikke er korrigeret  i årsregnska-
bet.

5 Andre opgaver end revision

EY har i 2021 ikke udført  andre opgave ud over revisionen af Danmarks Bokse-Union.
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6 Andre oplysninger

Vi skal i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 2701 af  21. december 2010 oplyse:

► At vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser.

► At vi har under revisionen modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

► At revisionen ikke har givet  anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskud, jf . Kulturmini-
steriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, er anvendt i overensstem-
melse med de givne vilkår ud over det i afsnit  1.3 anførte.

7 Bekræftelse

Vi t illader os at  betragte bestyrelsens underskrift  på dette revisionsprotokollat  som en bekræftelse på,
at  bestyrelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser om formodede besvi-
gelser.

København, den 1. maj 2022

EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

Ulrik Benedict  Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Rasmus Friborg Andersen
statsaut. revisor
mne44147

Siderne 111 – 115 er fremlagt på bestyrelsesmøde den 1. maj 2022

I bestyrelsen:

Lars Brovil
formand

Michael Jensen
næstformand

Finn Bryhl
kasserer

Anna Peters Tina Hansen Berndsen

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: 7
IX

3Z
-F

JE
G

L-
P5

2N
C-

M
T7

W
H

-1
EV

7Y
-8

G
1G

Q



Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i 
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af 
det originale dokument.  Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et 
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i 
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet 

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature ser-
vice <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet 
er uændret. 

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indle-
jret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: 
https://penneo.com/validate

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Anna Peters
Client Signer
På vegne af: Danmarks Bokse-Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-421347275140
IP: 87.50.xxx.xxx
2022-05-01 08:33:51 UTC

Finn Bryhl
Client Signer
På vegne af: Danmarks Bokse-Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-321492159627
IP: 62.107.xxx.xxx
2022-05-01 11:00:03 UTC

Tina Hansen Berndsen
Client Signer
På vegne af: Danmarks Bokse-Union
Serienummer: 5d325705-e1e5-4074-86a0-6a766c377f06
IP: 80.162.xxx.xxx
2022-05-01 14:58:02 UTC

Lars Brovil
Client Signer
På vegne af: Danmarks Bokse-Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-066360468620
IP: 85.119.xxx.xxx
2022-05-01 15:03:31 UTC

Jens Henrik Michael Jensen
Client Signer
På vegne af: Danmarks Bokse-Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-405774514230
IP: 5.186.xxx.xxx
2022-05-02 07:30:01 UTC

Ulrik B Vassing
EY Signer
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:77180494
IP: 145.62.xxx.xxx
2022-05-02 07:31:25 UTC

Rasmus Friborg Andersen
EY Signer
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: PID:9208-2002-2-581919933839
IP: 87.62.xxx.xxx
2022-05-02 07:31:55 UTC

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: 7
IX

3Z
-F

JE
G

L-
P5

2N
C-

M
T7

W
H

-1
EV

7Y
-8

G
1G

Q




