
Danmarks Bokse-Union

STRATEGI 2022-2025



AMBITIONER
DaBU vil styrke dansk boksning i perioden 
2022-2025 ved aktivt at forfølge 5 ambitioner

5



AMBITIONER

Vi vil skabe 
ét samlet 
DaBU-
fællesskab 
fra græsrødder 
til centralt 
forbundsniveau

5

1



AMBITIONER

Vi vil skabe 
mere boksning 
for flere 
via stærke og 
aktive klubber 
med alsidige 
aktiviteter og 
medlemsvækst

5

2



AMBITIONER

Vi vil styrke 
mangfoldigheden 
og det sociale 
samfundsansvar
i dansk boksning 

5

3



AMBITIONER

Vi vil fokusere 
talentudvikling i 
kraft- og 
udviklingscentre, 
der kvalificerer til 
sportslige resultater 
både nationalt og 
internationalt 

5

4



AMBITIONER

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

5

5



AMBITIONER
Vi vil lykkes med at indfri de 5 ambitioner gennem et bredt 
samarbejde såvel internt i organisationen som med andre 
idrætsforbund, DIF, DGI Kampidræt, kommuner samt 
organisationer udenfor idrættens verden. 

5



INVOLVERING



Konkurrence- og motionsboksere
– særligt i forhold til ambition 3 og 4

BOKSERE
Vi vil omsætte de 5 ambitioner til adfærd, ved aktivt at involvere …



særligt i forhold til ambition 2, 3 og 4

BOKSERE

TRÆNERE
Vi vil omsætte de 5 ambitioner til adfærd, ved aktivt at involvere …



særligt i forhold til ambition 1, 2, 3 og 4 

BOKSERE TRÆNERE

FRIVILLIGE
Vi vil omsætte de 5 ambitioner til adfærd, ved aktivt at involvere …



særligt i forhold til ambition 1, 2, 3 og 4

Klubledelsen har via deres aktive engagement et ansvar for at 
motivere de øvrige målgrupper og forankre de konkrete initiativer, der 
støtter op om DaBU’s strategi.

BOKSERE TRÆNERE FRIVILLIGE

FORMÆND
Vi vil omsætte de 5 ambitioner til adfærd, ved aktivt at involvere …



i forhold til alle 5 ambitioner
Bestyrelse som politisk drivkraft har et ansvar for den strategiske 
retning i udviklingen af DaBU; og ansatte som udførende aktører og 
centrale tovholdere har et ansvar for implementering af indsatser og 
aktiviteter i DaBUs strategi.

BOKSERE TRÆNERE FRIVILLIGE FORMÆND

BESTYRELSE OG ANSATTE
Vi vil omsætte de 5 ambitioner til adfærd, ved aktivt at involvere …



INDSATSER OG 
RESULTATMÅL



vil skabe ét samlet DaBU-fællesskab 
fra græsrødder til centralt 
forbundsniveau, gennem …

• En organisationsstruktur der afspejler klubbernes 
behov, og hvor ansatte, udvalg og bestyrelse 
udnytter deres kompetencer

• Øget diversitet i køn og alder i organisationen
• Digitale løsninger, der understøtter drift og udvikling 

i forbund og i klubber
• 50 % af DaBUs klubber deltager ved 

repræsentantskabsmøde
• Værtsnation for Nordiske Mesterskaber 2024

De 5 ambitioner hviler på en række indsatser og konkrete 
resultatmål, som betyder at vi i 2022 og 2023 …



Disse mål opnås ved …

• Organisationsudviklingsforløb 
• Klubundersøgelse
• Styrke kommunikationsplatforme
• Events med høj sportslig kvalitet, 

tilskuerpotentiale og TV-dækning



vil skabe mere boksning for flere via 
stærke og aktive klubber med alsidige 
aktiviteter og medlemsvækst, gennem …

• Stævnehåndtering, matchmaking og resultatformidling 
via MyFightbook

• Genetableret antal af startbøger, mesterskabsdeltagelse 
og diplomstævner som før corona

• Flere uddannede trænere, ledere og D/K
• Flere kursusundervisere
• E-læringskurser

De 5 ambitioner hviler på en række indsatser og konkrete 
resultatmål, som betyder at vi i 2022 og 2023 …



Disse mål opnås ved …

• Workshops i stævneafholdelse 
• Uddannelsestilbud til alle målgrupper 
• Kampsportssamarbejde om 

pigerekruttering, netværk og kurser  
• Brobygning mellem klub og kommune



vil styrke mangfoldigheden og 
det sociale samfundsansvar 
i dansk boksning, gennem: 

• Samarbejde med DIF Get2Sport om udviklingsforløb i ca. 
10 udvalgte Get2Sport-klubber i sociale boligområder 

• Parkinson Boxing med uddannelse af klubtrænere 
• Flere kvindelige boksere 
• Konkurrence for motionsboksere og udbredelse af 

boksekoncepter 

De 5 ambitioner hviler på en række indsatser og konkrete 
resultatmål, som betyder at vi i 2022 og 2023 …



Disse mål opnås ved …

• Individuelle handlingsplaner med 
Get2Sport-klubber

• Pigeindsats via Kvinde- Udviklingstrup 
og Get2Sport 

• Udvikle motionsboksetilbud for voksne / 
patientgrupper 



vil fokusere talentudvikling i kraft-
og udviklingscentre, der kvalificerer 
til sportslige resultater både nationalt 
og internationalt, gennem …

• Fuldt implementeret Talent- og Elitestrategi hos DaBUs
elitesektion og trænere i KUC

• Kvalificerede boksere i international konkurrence
• Dansk olympisk boksning profileres i mediedækningen 

som seværdig og troværdig sport

De 5 ambitioner hviler på en række indsatser og konkrete 
resultatmål, som betyder at vi i 2022 og 2023 …



Disse mål opnås ved …

• Åbent hus-aktiviteter i KUC med 
afsæt i ATK og den røde tråd 

• Dialogmøder mellem elitesektion 
og KUC-trænere

• Træneruddannelse
• Bokseportrætter og TV-dækning

af DM og landskampe



vil yde en aktiv indsats for good
governance i international boksning, 
og for bevarelse af boksning ved OL, 
gennem …

• Certificering af DaBUs læge på IBA-niveau
• Udvalgspost i EUBC

De 5 ambitioner hviler på en række indsatser og konkrete 
resultatmål, som betyder at vi i 2022 og 2023 …



Disse mål opnås ved …

• Aktiv deltagelse i IBA-kongresser og i 
EUBC forum

• Netværk med øvrige nationale 
bokseforbund 

• Input til good governance i IBA-regi 
• Halvårlige møder med DIF Public Affairs 



Danmarks Bokse-Union

TAK


