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Velkommen i Danmarks Bokse-Union 
DaBU bestyrelse er glade for at kunne byde jer velkommen som ny medlemsklub i Danmarks Bokse-Union. 
Her følger lidt fakta om forbundet, jeres medlemsfordele, og links til hvor I nemt kan finde nyttig 
information på vores hjemmeside.  
 
 
Danmarks Bokse-Union, DaBU   
DaBU er organiseret med en frivillig bestyrelse og repræsentantskabet som øverste myndighed. Der er 
nedsat en række udvalg og arbejdsgrupper, som hver især varetager opgaver og funktioner inden for 
udvalgte områder og aktiviteter. Alle disse funktioner varetages af personer der arbejder frivilligt for dansk 
boksning. DaBU har en ansat udviklingschef samt en deltids udviklingskonsulent på forbundets kontor i 
Idrættens Hus i Brøndby, en koordinator for DaBU kraft- og udviklingscenter & Events i Kraftcenter Vejle, og 
deltidsansatte landstrænere i Elitesektionen.  
 
 
Medlemsfordele 
Som medlemsklub får I adgang til: 
• Startbog til kampboksning  
• Deltagelse i boksestævner, mesterskaber og diplomstævner  
• Stævnetilladelse  
• Optagelse af stævneinvitationer og resultater på DaBUs platforme 
• Idrættens fælles forsikringer 
• Uddannelse og kurser - DaBU Træner, Dommer og Kampleder, Motionstræner og Parkinson Boxing 
• Indflydelse på fremtiden for dansk boksning, strategier og udvikling 
• Stemmeret ved DaBU årlige repræsentantskabsmøde, hvor lovændringer og andre forslag vedtages 
• Klubsupport og -service   
• Rabataftale hos DaBU tøjsponsor BudoXperten, der giver op til 20% rabat på udstyr og 30% rabat på 

tandbeskytter og håndbind 

 
 
 
Nyttig information på DaBU hjemmeside www.dabu.dk  
• DaBU – Love / Strategispor / Repræsentantskabsmøde  
• Boksning – Klubsupport / Regler / Afholdelse af stævne 
• Kontakt – Ansatte / Klubber / Bestyrelse 

 
Kommunikation, personoplysninger og vigtig MyFightBook info 
Ved optagelse i DaBU opretter vi klubben med kontaktoplysninger på DaBU hjemmeside og med 
kontaktoplysninger på MyFightbook, vores digitale platform for stævnehåndtering og resultatformidling.  
Som klub skal I dels sørge for at udpege en klubadministrator til MyFightbook platformen, dels sørge for at 
denne klubadministrator opretter alle aktive kampboksere på MyFightbook.  
DaBU kommunikerer primært via den meddelte klubmail, og vi tilmelder denne til DaBU Nyhedsbrev, der 
udkommer ca. en gang månedligt. (Andre i klubben opfordres til at tilmelde sig nyhedsbrevet).  
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Vi henviser til DaBU persondatapolitik.    
Følg desuden DaBU Facebook-side, hvor vi også formidler nyheder og boksehistorier til klubberne og alle 
jeres medlemmer. DaBU er også at finde på Instagram.  
For generelle idrætsinformationer henvises til Danmarks Idrætsforbund dif.dk 

 
Kontingent   
Der betales årligt medlemskontingent, samt obligatorisk tilskud til idrættens fælles forsikringer, som 
klubben opkræves i januar måned for det pågældende år.  
 

Med sportslig hilsen 
Bestyrelsen i Danmarks Bokse-Union  


