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Love I 
 
Danmarks Bokse-Union 
 
§ 1: Navn og hjemsted 
 Organisationens navn er Danmarks Bokse-Union, DaBU, tilsluttet Danmarks Idræts-

Forbund og International Boxing Association (AIBA). DaBUs hjemsted og sekretariats 
adresse er: Danmarks Bokse-Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 

  
  
§ 2: Formål 
 DaBUs formål er at fremme en rationel, sund og nobel udvikling af boksning i Danmark, 

samt at virke retledende og rådgivende for amatørboksningen i Danmark. 
  
  
§ 3: Organisation 
 DaBUs anliggender varetages af repræsentantskabet, bestyrelsen, appeludvalget, lokal-

unionerne samt de I henhold til § 9 nedsatte udvalg. 
  
  
§ 4: Opløsning 
 Danmarks Bokse-Union kan kun opløses, når to på hinanden følgende repræsentant-

skabsmøder har vedtaget en sådan opløsning med 2/3 majoritet. 
 
Det sidst afholdte møde træffer I dette tilfælde bestemmelse om anvendelse af unionens 
midler. Midlerne kan alene anvendes til idrætslige formål. 

  
  
Love II  
  
Organisation, Administration og Økonomi  
  
§ 5: Repræsentantskabet 
 Repræsentantskabet er DaBUs højeste myndighed og kun det kan vedtage ændringer i 

DaBUs love og reglementer. Dette består af DaBUs bestyrelse, fire medlemmer fra hver 
lokalunions bestyrelse/forretningsudvalg samt én repræsentant fra hver af de under DaBU 
stående foreninger, der alle har stemmeret. 
 
En foreningsrepræsentant kan kun repræsentere én forening og kan kun afgive stemme 
ved personligt fremmøde. Foreningerne kan alene afgive stemme ved den fremmødte for-
eningsrepræsentant, der skal være bestyrelsesmedlem eller træner i den klub han/hun 
repræsenterer. 
 
Medlemmer af DaBUs bestyrelse og lokalunionernes bestyrelse/forretningsudvalg kan ikke 
møde som foreningsrepræsentanter og kan kun afgive stemme ved personligt fremmøde. 
 
Samtlige udvalgsmedlemmer i de af DaBUs bestyrelse nedsatte udvalg, de eventuelle re-
sterende medlemmer af lokalunionernes bestyrelse/forretningsudvalg, medlemmer af Da-
BUs appeludvalg, revisorerne og DaBUs repræsentanter i EUBC/AIBAs kommissioner, der 
er valgt udenfor repræsentantskabet og bestyrelsen, har ret til med taleret men, uden 
stemmeret, at deltage i DaBUs repræsentantskabsmøder. 
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§ 6: Repræsentantskabsmøder 
 Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i september måned. Datoen bekendtgøres 

i maj/juni måned. Indkaldelse sker med 4 ugers varsel. 
 
Den specificerede dagsorden, indkomne forslag, bestyrelsens beretning og beretning fra 
udvalgene, samt det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår den 1. april til den 
31. marts skal dog først være lokalunionerne og foreningerne i hænde senest 2 uger før 
repræsentantskabsmødet. 
 
På dette foretages: 

  
 1) Valg af dirigent 

2) Mandaternes godkendelse 
3) Bestyrelsens beretning 
4) Kassereren foreligger det reviderede regnskab 
5) Appeludvalgets beretning 
6) Udvalgenes beretninger 

a. Breddeudvalget 
b. Dommer- og kamplederudvalget 
c. Instruktionsudvalget 
d. Lovudvalget 
e. Elitesektionen 
f. Arrangements- Sponsor- og Markedsføringsudvalget 

7) Indkomne forslag 
8) Valg af bestyrelse ifølge lovene 
9) Valg af Appeludvalg ifølge lovene 
10) Valg af Revisorer ifølge lovene 
11) Eventuelt 

  
 Repræsentantskabet kan ekstraordinært indkaldes af bestyrelsen på foranledning af denne 

selv, og skal indkaldes, såfremt 1 lokalunions repræsentantskab eller 1/3 af de under Da-
BU stående foreninger indsender skriftlig begæring herom, med angivelse af forhandlings-
emne. 
 
Bestyrelsen skal i sådanne tilfælde indkalde til mødet med 2 ugers varsel senest 1 uge 
efter begæringens modtagelse. 
 
Repræsentantskabet, såvel det ordinære, som det ekstraordinære, er beslutningsdygtig 
uanset antallet af fremmødte. 
 
Afgørelser på repræsentantskabsmøder træffes med simpel stemmeflerhed, dog kræves 
der til lovændringer 2/3 majoritet. Afstemning skal, når dirigenten eller 10 stemmeberet-
tigede repræsentanter forlanger det, være skriftlig. 
 
I tilfælde af stemmelighed skal dirigenten foranstalte ny afstemning, og såfremt der her-
efter stadig er stemmelighed er forslaget bortfaldet. 
 
Afholdelsessted for ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder fastsættes af 
DaBUs bestyrelse. 
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§ 7: Forslag på Repræsentantskabsmøder 
 Medlemsforeningerne, lokalunionerne og bestyrelsen kan fremsætte forslag til behandling 

på repræsentantskabsmødet. 
 
Forslag fra medlemsforeningerne og lokalunionerne skal dog for at kunne komme til be-
handling være skriftligt motiveret og modtaget af bestyrelsen senest 6 uger inden repræ-
sentantskabsmødet. 

  
  
§ 8: Valg af bestyrelse 
 Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer samt en repræsen-

tant fra hver af de to lokalunioners bestyrelse/forretningsudvalg. Formand, næstformand 
og kasserer vælges af DaBUs repræsentantskab for 2 år ad gangen. Formanden vælges i 
år med lige årstal, næstformand og kasserer i år med ulige årstal. 
 
Lokalunions repræsentanter vælges af de to lokalunioners bestyrelse/forretningsudvalg 
eller repræsentantskab – alt efter disses bestemmelser. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af en under DaBU stående forening. DaBUs 
formand, næstformand og kasserer må ikke sidde i bestyrelsen/forretningsudvalget for en 
lokalunion. 

  
  
§ 9: Udvalg 
 Som bistand til at varetage de opgaver, som påhviler bestyrelsen, nedsættes nedennævn-

te udvalg. Udvalgsmedlemmerne skal være udpeget af DaBUs bestyrelse senest 10 dage 
efter det årlige ordinære repræsentantskabsmøde. Valgperioden løber derefter frem til det 
kommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvorefter der sker nyvalg eller genvalg.  

  
 9.1. Breddeudvalg – består af 3 – 5 medlemmer, der udpeges af DaBUs bestyrelse for 

et år ad gangen. Bestyrelsen udpeger formanden, men udvalget konstituerer i øv-
rigt sig selv. Derudover består udvalget af en evt. breddekonsulent, jf. i øvrigt § 13 
i Reglement III. 

   
 9.2. Dommer- og kamplederudvalg – består af 3 – 5 medlemmer, der udpeges af 

DaBUs bestyrelse for et år ad gangen. Bestyrelsen udpeger formanden, men udval-
get konstituerer i øvrigt sig selv jf. i øvrigt § 14 i Reglement III. 

   
 9.3. Instruktionsudvalg – består af 3 – 5 medlemmer, der udpeges af DaBUs besty-

relse for et år ad gangen. Bestyrelsen udpeger formanden, men udvalget konstitu-
erer i øvrigt sig selv, jf. i øvrigt § 15 i Reglement III. 

   
 9.4. Lovudvalg – består af 3 medlemmer der udpeges af DaBUs bestyrelse for et år ad 

gangen. Bestyrelsen udpeger formanden, men udvalget konstituerer i øvrigt sig 
selv, jf. i øvrigt § 16 i Reglement III.   

   
 9.5. DaBUs Elitesektion (DES) – består af 3 - 5 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal 

have træneruddannelse. Såfremt DaBU har en landstræner tilknyttes denne til ud-
valget som formand. Medlemmerne udpeges af DaBUs bestyrelse for et år ad gan-
gen som henholdsvis formand og medlemmer, jf. i øvrigt § 17 i Reglement III. 
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 9.6. Arrangements- Sponsor og markedsføringsudvalg – består af 3 - 5 medlem-

mer, der udpeges af DaBUs bestyrelse for et år ad gangen. Bestyrelsen udpeger 
formanden, men udvalget konstituerer i øvrigt sig selv, jf. i øvrigt § 18 i Reglement 
III 

   
 Udvalgene skal fremsende skriftlig beretning over det udførte arbejde, henholdsvis i janu-

ar måned og til DaBUs ordinære repræsentantskabsmøde. 
  
  
§ 10: Bestyrelsen 
 Bestyrelsen har den overordnede styring og fungerer som daglig leder af DaBU efter de 

retningslinier, der er fastsat af repræsentantskabet og beskrevet i lovene. 
  
 Bestyrelsen fastsætter med ansvar overfor repræsentantskabet de principielle retningsli-

nier der arbejdes efter i DaBU. 
  
 Endvidere virker bestyrelsen som formidler af samarbejdet mellem foreningerne (lokaluni-

onerne) og som koordinator i samarbejdet mellem DaBUs udvalg. 
  
 Bestyrelsen har ansvaret for at repræsentantskabets beslutninger iværksættes. 
  
 Udtræder nogen af bestyrelsen, skal denne konstituere et supplerende medlem indtil næ-

ste repræsentantskabsmøde, og har samtidig ret til at omkonstituere bestyrelsen. 
  
  
§ 11: Administration 
 Sekretariatet skal bistå bestyrelsen i den daglige administration af forbundets anliggen-

der, og skal drage omsorg for, at de af bestyrelsen trufne beslutninger iværksættes. 
  
 Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatsleder, hvis funktion og kompetence fastsættes af 

bestyrelsen. 
  
 Bestyrelsen kan endvidere ansætte en generalsekretær og/eller en konsulent, hvis ar-

bejdsområde og kompetence fastsættes af bestyrelsen. 
  
  
§ 12: Landskampe, Mesterskaber m.m. 
 Kun DaBU kan afholde landskampe. DaBUs bestyrelse tilrettelægger landskamps termi-

nerne for en 2-årig periode, der senest på DaBUs ordinære repræsentantskabsmøde be-
kendtgøres for medlemsforeningerne. 

  
 DaBUs bestyrelse forestår ledelsen af DaBUs arrangementer under medvirken af bestyrel-

sen/forretningsudvalget i den lokalunion, hvori arrangementet er placeret. 
  
 Eventuelle udtagelses-/kvalifikationskampe kan af bestyrelsen henlægges til foreningsar-

rangementer. 
  
 Danmarks Idræts-Forbunds mesterskaber i boksning (DaBUs danske seniormesterskaber i 

boksning) kan kun udskrives af DaBU og afholdes i april måned. 
  
 Bestyrelsen kan vedtage at afholde andre stævner end de ovenfor angivne. 
  
 Bestyrelsen kan vedtage at sende deltagere til internationale mesterskaber og turnerin-

ger. 
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§ 13: Lokalunionerne 
 Danmarks Bokse-Union er organiseret i lokalunioner og deres foreninger. DaBUs love og 

reglementer er gældende for lokalunionerne og deres foreninger. 
  
 Lokalunionerne består af 2 unioner med Storebælt som skillelinie. Unionen vest for Store-

bælt benævnes: Jydsk Amatør Bokse-Union, forkortet JABU. Unionen øst for Storebælt 
benævnes: Sjællands Amatør Bokse-Union, forkortet SABU. 

  
 Lokalunionernes anliggender varetages af deres repræsentantskaber og unionsledelse. 
  
 Lokalunionernes repræsentantskab vælger bestyrelse/forretningsudvalg og vedtager egne 

love og reglementer. 
  
 Ved lov divergens er DaBUs love gældende 
  
 Lokalunionernes ordinære repræsentantskabsmøder afholdes i maj måned. 
  
 DaBUs bestyrelse har ret til at lade sig repræsentere ved lokalunionernes ordinære og 

ekstraordinære repræsentantskabsmøder og har på disse taleret, men ikke stemmeret. 
  
 Lokalunionerne skal under ansvar overfor DaBU varetage DaBUs interesser inden for de 

områder, de spænder over. DaBUs bestyrelse kan, hvor det skønnes nødvendigt, skride 
ind overfor lokalunionernes administrationsmåde. 

  
  
  
§ 14: Økonomi 
 DaBUs midler anvendes til at fremme boksesporten i henhold til trufne beslutninger. Be-

styrelsen er ansvarlig i alle økonomiske anliggender. 
  
 Unionens værdipapirer skal noteres som tilhørende Danmarks Bokse-Union. 
  
 DaBU tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan dog udstede prokura. 
  
 Bestyrelsen arbejder på baggrund af DaBUs aktivitetsplan og budget for den kommende 

sæson. 
  
  
§ 15: Revision 
 Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor efter bestyrelsens 

valg. 
  
 Kritisk revision af DaBUs regnskab foretages af 2 revisorer valgt på det årlige repræsen-

tantskabsmøde. Ved hvert års ordinære repræsentantskabsmøde afgår et medlem (det 
først valgte). 

  
 Den kritiske revisions formål er at påse at såvel indtægts- som udgiftsbilag svarer til be-

slutninger truffet af bestyrelsen og repræsentantskabet. De kritiske revisorer afgiver sine 
bemærkninger skriftligt til bestyrelsen. 

  
 Revisorerne har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne, dog uden stemmeret. 
  
 Mindst en af revisorerne er pligtig at give møde på DaBUs repræsentantskabsmøde. 
  
 De kritiske revisorer skal være medlem af en under DaBU stående forening, men ikke væ-

re medlem af nogen lokalunions- eller foreningsledelse. 
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§ 16: Æresmedlemmer 
 Som æresmedlemmer kan bestyrelsen optage personer, der på særlig vis har gjort sig 

fortjent af dansk amatørboksning. 
  
  
§ 17: DaBUs guldnål 
 DaBUs guldnål kan tildeles personer, som gennem et årelangt, uegennyttigt og fortjenst-

fuldt arbejde indenfor Danmarks Bokse-Union har ydet en stor og usædvanlig indsats for 
dansk amatørboksning. 

  
 Beslutning om tildeling af DaBUs guldnål tages af bestyrelsen efter indstilling fra denne 

selv eller lokalunionernes bestyrelse/forretningsudvalg. 
   
  
§ 18 Uforudsete tilfælde 
 Indtræffer der tilfælde, der ikke er forudset i DaBUs love og reglementer, er DaBUs besty-

relse berettiget til at handle efter skøn under ansvar overfor repræsentantskabet. 
  
  
Love III 
 
Bestemmelser for DaBUs foreninger, medlemmer og appeludvalg 
 
§ 19: Amatørbestemmelser 
  
 19.1 Amatørdefinition 
  Amatør er den, der har en godkendt startbog under DaBU, og ikke har en professi-

onel licens. 
   
 19.2 Fortabelse af amatørrettigheder 
  Amatørrettigheder fortabes af den, der har eller har haft en professionel licens. 
   
 19.3 Generhvervelse af tabte amatørrettigheder 
  Amatørrettigheder kan generhverves, når særlige forhold taler herfor. Anmodning 

herom indsendes til DaBUs bestyrelse til endelig afgørelse under ansvar for repræ-
sentantskabet. 

   
   
§ 20: Optagelse 
 Enhver forening, der har boksning som formål, er berettiget til at blive optaget i DaBU. 
  
 Begæring om optagelse indsendes gennem lokalunionen til DaBU, vedlagt foreningens 

love, referat fra stiftende generalforsamling, seneste generalforsamling, regnskab, budget 
og liste over bestyrelsesmedlemmer, aktive og passive medlemmer, samt navn på for-
eningens instruktører og trænere. 

  
 Efter at have hørt lokalunionerne og søgt indhentet oplysninger i området hvor foreningen 

har hjemsted, kan bestyrelsen alene nægte optagelse af foreningen, hvis der er konkrete 
forhold der viser, at boksning ikke vil blive udøvet på forsvarlig vis. 

  
 Dersom bestyrelsen afslår at optage en forening, skal foreningen konkret have oplyst, 

hvad bestyrelsen betragter som værende til hinder for optagelse af foreningen. Forenin-
gen skal have oplyst, at afslaget på optagelsen kan forelægges DIFs Appeludvalg. 

  
 Optagelse er gældende, når foreningen har betalt indskud og et forholdsvis årskontingent 

iht. frist, fastsat af bestyrelsen. 
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§ 21: Kontingent 
 Årskontingent, eventuelt opkrævningsgebyr og indskud, fastsættes af bestyrelsen. 
  
 Er årskontingent ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdato slettes foreningen. 
  
 Hvis en forening er slettet/udmeldt, jf. foranstående og § 22, eller udmeldt af andre grun-

de, skal foreningen, som betingelse for fornyet optagelse, på samme måde, som anført 
under § 20, indsende ny begæring om optagelse, herunder betale indskud. Evt. restance 
skal berigtiges inden anmodning om optagelse kan behandles. 

  
  
§ 22: Udmeldelse og eksklusion 
 Udmeldelse skal ske skriftligt til DaBU med mindst 5 ugers varsel til udgangen af DaBUs 

regnskabsår. 
  
 Repræsentantskabet kan efter indstilling fra bestyrelsen ekskludere foreninger, der ikke 

opfylder formålsbestemmelsen i § 2. 
  
  
§ 23: Medlemsforpligtelser 
 Unionens medlemmer er forpligtet til: 
  
 23.1 At overholde DaBUs og lokalunionernes, DIFs og AIBAs love og reglementer samt 

alle forhold i henhold hertil trufne bestemmelser. 
   
 23.2 At udfylde de af Danmarks Idræts-Forbund udsendte skemaer til medlemsregi-

strering og indsende disse således, at de rettidigt er Danmarks Idræts-Forbund i 
hænde. 

   
  Ved overskridelse af indsendelsesfristen er DaBU berettiget til at afkræve forenin-

gen et gebyr af samme størrelse, som opkrævningsgebyret under § 21. 
   
  Indsendes oplysningerne så sent, at foreningen ikke registreres af Danmarks 

Idræts-Forbund, slettes foreningen som medlem af DaBU. 
   
 23.3 At yde lokalunionen og hovedunionen enhver bistand, der måtte forlanges, enten 

til at tilvejebringe oplysninger eller til gennemførelse af pålagt hverv. 
   
 23.4 Uden stævnetilladelse, indhentet hos lokalunionen, må intet stævne afholdes. 
   
  Umiddelbart efter et stævnes afholdelse til lokalunionen at indsende et udfyldt 

stævneskema ledsaget af dommersedlerne. 
   
  Endvidere at indsende et stævneskema til DaBUs sekretariat med angivelse af 

alle de på stævneskemaet ønskede oplysninger. 
   
  Lægeskemaet der tilsendes den arrangerende forening før hvert stævne, skal 

straks efter stævnet indsendes til DaBUs sekretariat, også såfremt der intet er at 
bemærke. Skemaet skal underskrives af såvel kampleder som læge. 

   
 23.5 Danmarks Bokse-Union besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til ethvert ar-

rangement, som afvikles i henhold til unionens vedtægter, love og mesterskabs- 
og turneringsreglementer. Rettighederne omfatter enhver formidling af lyd og 
billeder fra arrangementerne til offentligheden i et hvilket som helst nuværende 
eller i fremtiden udviklet medie eller format, hvad enten formidlingen af lyd og 
billeder sker gennem analog eller digital teknik eller gennem ”live” eller ”on-
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demand” transmission. Udnyttelsesrettighederne omfatter således – men er ikke 
begrænset til – radio – og TV – transmission, videooptagelse og distribution, 
transmission via Internet eller Intranet, mobiltelefoni eller et hvilket som helst 
andet medie, som måtte kunne formidle lyd og billeder fra DaBUs sportsarrange-
menter til offentligheden. 

   
 23.6 Ikke på plakater, programmer og lignende for internationale stævner at reklame-

re på en sådan måde, at det leder tanken hen på unions- og landskampe. 
   
  Ved offentlig konkurrence at meddele på plakater, programmer og alle andre offi-

cielle dokumenter, at de er medlemmer af pågældende lokalunion under Dan-
marks Bokse-Union og Danmarks Idræts-Forbund. 

   
  Her i landet at afholde sig fra deltagelse i offentlige konkurrencer, der står åbne 

for eller er arrangeret af foreninger udenfor en lokalunion under DaBU, med min-
dre denne har givet sin tilladelse hertil. 

   
  Ikke uden DaBUs og lokalunionernes samtykke, at afholde andre mesterskaber 

end klubmesterskaber og bymesterskaber. 
   
  Alliancer mellem foreninger skal have et sportsligt formål, og må ikke stå i vejen 

for medlemmernes ambitioner og udvikling, hverken nationalt eller internationalt. 
   
  Alliancens kontaktperson skal meddeles til DaBU. 
   
 23.7 Mod forevisning af gyldig legitimation, at give samme personkreds, der er opreg-

net under Reglement IV pkt. b - h, vederlagsfri adgang til foreningens stævner. 
   
 23.8 At afholde sig fra propaganda blandt andre foreningers medlemmer for at hverve 

disse. 
   
 23.9 At undlade til konkurrencer at sende medlemmer, der ikke har modtaget mindst 4 

måneders bokseundervisning, og som ikke er i besiddelse af gyldig startbog. 
   
  Opvisningskampe skal afvikles uden domsafsigelse og skal ikke registreres i 

startbogen. Startbogen skal dog forefindes og være godkendt for sæsonen. 
   
  Opvisningskampe skal i øvrigt følge samme regler som for almindelige kampe og 

må kun foregå mellem personer af samme køn. 
   
  Startbogen skal medbringes ved hvert stævne bokseren deltager i, og kampresul-

tatet m.v. indføres af stævnelederen eller stævnesekretæren. Lokalunionen ud-
steder startbog til aktive boksere. Startbogen skal indeholde oplysninger om evt. 
karantæner. 

   
 23.10 Ufortøvet at meddele et medlem, hvis DaBU har indbudt vedkommende til at del-

tage i en konkurrence. En forening kan ikke nægte et medlem at starte for DaBU. 
   
  Hvis en forening ikke overholder denne bestemmelse, er bestyrelsen berettiget til 

direkte at rette henvendelse til de udtagne boksere. 
   
 23.11 Alle henvendelser fra en forening eller dens medlemmer skal fremsendes gennem 

den lokalunion, foreningen tilhører. 
   
 23.12 Boksere, der er udtaget til at repræsentere DaBU, må ikke uden DaBUs tilladelse 

bokse ved andre arrangementer end medlemsforeningens egne, senere end 5. 
dagen før det for udtagelsen berammede arrangement. 
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 23.13 Ikke til noget stævne at benytte andre end autoriserede dommere og kamplede-
re. Dispensation for dommere kan dog indhentes hos lokalunionerne. 

   
  Ved deltagelse i konkurrencer i udlandet skal resultatet af kampene indføres i 

bokserens godkendte startbog og senest 4 dage efter hjemkomsten meddeles 
lokalunionen og DaBU skriftligt. 

   
  Ved deltagelse i internationale turneringer (indenlandske og udenlandske), der er 

optaget på EUBCs/AIBAs kalender, skal der altid forud indhentes godkendelse hos 
DaBUs elitesektion. Den officielle rapport fra turneringen skal videresendes til 
elitesektionens formand. 

   
 23.14 Intet offentligt boksestævne, herunder opvisningsstævne/opvisningskampe, må 

finde sted uden iagttagelse af gældende lovgivning, herunder cirkulærer og for-
skrifter udstedt af Justitsministeriet og Sundhedsstyrelsen. 

   
 23.15 Ingen bokser kan deltage i konkurrencer for mere end en forening ad gangen. 
   
  Ved foreningsskifte, kan ingen bokser starte i konkurrence, før tilladelse fra DaBU 

er givet, og alle forpligtelser til den tidligere forening er ophørt (kontingent er 
betalt og evt. udleverede materialer er afleveret). 

   
  Ved foreningsskifte indsendes bokserens startbog straks til DaBU for godkendelse 

af foreningsskiftet 
   
 23.16 Ledere og/eller boksere, der har givet tilsagn om deltagelse i et foreningsarran-

gement kan, hvis de udebliver uden lovligt forfald, af DaBUs bestyrelse efter kla-
ge fra den arrangerende forening, idømmes karantæne efter DaBUs bestyrelses 
skøn. 

   
  Ligeledes kan boksere, der er udtaget til repræsentative DaBU-opgaver, ved af-

bud idømmes karantæne efter DaBUs bestyrelses skøn. 
   
 23.17 Protester, der står i forbindelse med afholdt stævne, nedlægges for lokalunionen, 

der videresender disse til DaBUs bestyrelse til behandling med lokalunionens ind-
stilling til protesten. 

   
 23.18 Unionens foreninger er abonnenter på unionens officielle organ. Abonnementsaf-

giften fastsættes af bestyrelsen. 
   
 23.19 Billetter til DaBUs mesterskaber tilbydes til DaBUs foreninger forinden billetter 

udbydes i offentligt salg. 
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§ 24: Appeludvalget 
 Appeludvalget består af 3 medlemmer, der vælges på det ordinære repræsentantskabs-

møde for 2 år ad gangen. Det ene af udvalgets medlemmer vælges i ulige, de øvrige i lige 
år. Det bør tilstræbes, at mindst ét af de 3 medlemmer har juridisk kandidateksamen. 

  
 På hvert repræsentantskabsmøde vælges en suppleant, gældende for en periode på et år 

ad gangen. Suppleanten er berettiget til at deltage i udvalgets møder, dog uden stemme-
ret. 

  
 Udvalget vælger selv sin formand. Udvalget er kun beslutningsdygtigt når alle medlemmer 

er til stede. Udvalget fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden. 
  
 Medlemmerne har med taleret ret til at deltage i repræsentantskabsmøderne, dog uden 

stemmeret. 
  
 Udvalgets medlemmer skal være medlemmer af en under DaBU stående forening, men 

må ikke være bestyrelsesmedlem i DaBU eller medlem af nogen lokalunions- eller for-
eningsledelse. 

  
  
§ 25: Bestemmelser vedrørende forseelser 
 Det påhviler enhver forening under DaBU og enhver person, der er tildelt nogen funktion i 

dansk boksning, uanset om pågældende er medlem af nogen forening under DaBU eller 
ej, at 

  
  a) Efterleve DaBUs love, reglementer eller beslutninger, der er truffet i 

medfør heraf. 
    
  b) Overholde skrevne såvel som uskrevne regler for sportslig optræ-

den og sømmelig adfærd. 
    
 Tilsidesættelse heraf kan medføre misbilligelser, advarsler eller midlertidig udelukkelse 

(karantæne indtil 12 måneder). 
  
 Sanktioner fastsættes af DaBUs bestyrelse. 
  
 Bestyrelsen kan bestemme, at midlertidig udelukkelse skal gælde for hele DaBUs område. 
  
 Under skærpede omstændigheder kan DaBUs bestyrelse idømme endelig udelukkelse (ka-

rantæne udover 12 måneder) og kan ved særlig bestemmelse indberette karantænen til 
Danmarks Idræts-Forbund og derved udvide karantænen til at omfatte alle idrætsgrene. 

  
 Misbilligelser og advarsler kan ikke appelleres. 
  
 Udelukkelser kan appelleres gennem DaBUs bestyrelse til DaBUs Appeludvalg, hvis ken-

delse igen kan appelleres til Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. 
  
  
§ 26: Appel af afgørelser 
 En af DaBUs Appeludvalg truffen afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds 

Appeludvalg inden 4 uger efter at parten har modtaget afgørelsen. 
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Reglement I 
 
Elite, Ungdom (U/19), Junior (U/17) og pige/Drengeboksere (U/15) 
  
§ 1: Reglement for Eliteboksere 
  
 a) Som Elitebokser regnes enhver bokser, der 

- i kalenderåret fylder 19 år, men ikke er fyldt 34 år, 
- har modtaget mindst 4 måneders bokseundervisning, 
- er i besiddelse af gyldig startbog. 

   
 b) Alle boksekampe mellem eliteboksere skal afholdes efter AIBAs reglement. 
   
 c) En elitebokser må kun bokse 1 (én) kamp indenfor 24 timer, og max. To kampe 

indenfor 7 ugedage. Dog kan der ved lokale, nationale og internationale mester-
skabsarrangementer og turneringer dispenseres herfra. En elitebokser må max. 
Bokse 20 kampe indenfor én sæson, eksklusive repræsentative kampe. 

   
 d) Tandbeskytter, hjelm og cup (cup dog frivilligt for kvinder) er obligatorisk. Kamp-

lederen skal afvise bokseren, hvis dette mangler.  
   
   
§ 2: Danske Mesterskaber – Elite 
  
 a) DaBU afvikler Danmarks Idræts-Forbunds mesterskaber i boksning. Hvis en vægt-

klasse af uforudsete grunde ikke kan godkendes fa Danmarks Idræts-Forbund, skal 
DaBU afvikle vægtklassen som forbundsmesterskab. 

   
  Mesterskaberne afvikles i de af AIBA godkendte vægtklasser, der er: 
   
  Mænd: Over kg. Til kg. Kvinder:  Over kg. Til kg. 

  Letfluevægt                       46 49 Letfluevægt 45 46 

  Fluevægt 49 52 Fluevægt 48 51 

  Bantamvægt 52 56 Bantamvægt 51 54 

  Letvægt 56 60 Fjervægt 54 57 

  Letweltervægt 60 64 Letvægt 57 60 

  Weltervægt 64 69 Letweltervægt 60 64 

  Mellemvægt 69 75 Weltervægt 64 69 

  Letsværvægt 75 81 Mellemvægt 69 75 

  Sværvægt 81 91 Letsværvægt 75 81 

  Supersværvægt 91 - Sværvægt 81 - 

       
 b) Tilmelding til de danske mesterskaber sker gennem lokalunionen. Ingen kan del-

tage i de danske mesterskaber uden at have deltaget i lokalunionens forud afhold-
te mesterskaber.  

   
  Dog kan DaBUs bestyrelse, efter indstilling fra lokalunionerne, åbne adgang til 

deltagelse i de danske mesterskaber for boksere, der har været tilmeldt de lokale 
mesterskaber, men som pga. sygdom eller ganske særlige omstændigheder har 
været forhindret i at starte ved disse. Lægeattest eller fyldestgørende dokumenta-
tion skal foreligge. 
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  I hver vægtklasse kan der højst starte 8 deltagere. Dersom tilmeldingen i en 
vægtklasse er større, skal bestyrelsen udskrive kvalifikationskampe, som skal af-
vikles senest weekenden før de indledende kampe. 

   
  Deltagerne skal senest ugedagen før første konkurrencedag ved lokalunionernes 

mesterskaber have bokset 10 kampe. DaBUs bestyrelse kan, efter indstilling fra 
den pågældende lokalunions bestyrelse/forretningsudvalg dispensere herfra. 

   
 c) Deltagerne kan kun tilmeldes i den vægtklasse, de naturligt tilhører. Op- eller ned-

rykning tillades ikke efter sidste tilmeldingsdato. DaBUs bestyrelse kan dog di-
spensere herfra, såfremt vægtklassen kun har én tilmelding. 

   
 d)  Mesterskaberne afholdes i sidste halvdel af april måned, i henhold til DaBUs love § 

12 og Danmarks Idræts-Forbunds reglement 1 – ”Fællesbestemmelser for Dan-
marks Idræts-Forbunds Danmarksmesterskaber”. 

   
  Lodtrækning foretages efter officiel vejning før de indledende kampe. 
   
  Seedning til mesterskaberne kan efter bestyrelsens beslutning foretages af elite-

sektionen. Boksere fra samme forening seedes i hver sin halvdel. Er der kun 3 
boksere i en vægtklasse, foretages ingen seedning. 

   
  Vægten skal overholdes på alle kampdage. 
   
 e) Deltagerne skal senest på det fastsatte tidspunkt melde sig på indvejningsstedet. 
   
  Hvis en deltager møder for sent til vejning, betragtes han/hun som ikke mødt. 
   
  Ingen kan deltage i kampe uden at være anmeldt inden den i propositionerne an-

givne anmeldelsesfrists udløb. 
   
 f) Alle kampe om mesterskabet bokses efter AIBAs reglement. 
   
  Dog skal en bokser tildeles mesterskabet, hvis denne er eneste tilmeldte bokser i 

sin vægtklasse og opfylder alle betingelser for at deltage. Ingen bokser kan kåres 
som mester på dispensation. 

   
 g) Propositionerne til mesterskaberne skal udsendes med mindst 4 ugers varsel. 
   
 h) Vinderne af mesterskaberne modtager Danmarks Idræts-Forbunds mesterskabs-

medalje/-plaquette og eller DaBUs mesterskabspræmie. 
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§ 3: Reglement for U/19 (Ungdomsboksere) 
   
 a) Som U/19 bokser regnes enhver bokser, der 
  - i kalenderåret fylder 17 år, men ikke fylder 19 år, 

- har modtaget mindst 4 måneders bokseundervisning, 
- er i besiddelse af gyldig startbog. 

   
 b) Alle boksekampe mellem U/19 boksere skal afholdes efter AIBAs reglement. 
   
 c) En U/19 bokser kan deltage i boksekampe mod en elitebokser, såfremt han/hun 

har bokset mindst 10 U/19 kampe, eller aldersforskellen er mindre end 2 år, og 
deres kampantal svarer til hinanden. 

   
 d) En U/19 bokser må højst bokse 1 (én) kamp indenfor 24 timer, og højst 2 kampe 

indenfor 7 ugedage. Dog kan der ved lokale, nationale og internationale mester-
skabsarrangementer og turneringer dispenseres herfra. U/19 boksere må højst 
bokse 15 kampe indenfor 1 sæson – heri er dog ikke indbefattet repræsentative 
kampe. 

   
 e) Tandbeskytter, hjelm og cup (cup dog frivilligt for kvinder) er obligatorisk. Kamp-

lederen skal afvise bokseren, hvis dette mangler. 
   
   
§ 4: Danske Mesterskaber – U/19 
   
 a) Danmarks Bokse-Unions U/19 mesterskaber afholdes i følgende vægtklasser: 
        
  Mænd: Over kg. Til kg. Kvinder:  Over kg. Til kg. 

  Letfluevægt                       46 49 Letfluevægt 45 48 

  Fluevægt 49 52 Fluevægt 48 51 

  Bantamvægt 52 56 Bantamvægt 51 54 

  Letvægt 56 60 Fjervægt 54 57 

  Letweltervægt 60 64 Letvægt 57 60 

  Weltervægt 64 69 Letweltervægt 60 64 

  Mellemvægt 69 75 Weltervægt 64 69 

  Letsværvægt 75 81 Mellemvægt 69 75 

  Sværvægt 81 91 Letsværvægt 75 81 

  Supersværvægt 91 - Sværvægt 81 - 

   
 b) Tilmelding til de danske mesterskaber sker gennem lokalunionen 
   
  Ingen kan deltage i de danske mesterskaber, uden at have deltaget i lokalunioner-

nes forud afholdte mesterskaber. 
   
  Dog kan DaBUs bestyrelse efter indstilling fra lokalunionen åbne adgang til delta-

gelse i de danske mesterskaber for boksere, der har været tilmeldt lokalunionens 
mesterskaber, men som på grund af sygdom eller ganske særlige omstændigheder 
har været forhindret i at deltage ved disse. Lægeattest eller fyldestgørende doku-
mentation skal foreligge. 

   
  I hver vægtklasse kan der højst starte 4 deltagere. Dersom tilmeldingen i en 

vægtklasse er større, skal bestyrelsen udskrive kvalifikationskampe. 
   



 

 
Danmarks Bokse-Unions love og reglementer 

Senest revideret efter DaBUs repræsentantskabsmøde 5. september 2010 

16 

  Deltagerne skal opfylde betingelserne i U/19 reglementet. Bokserne skal senest 
ugedagen før første konkurrencedag ved lokalunionernes mesterskaber have bok-
set 10 kampe. 

   
 c) Deltagerne kan kun tilmeldes i den vægtklasse, de naturligt tilhører. Op- eller ned-

rykning tillades ikke efter sidste tilmeldingsdato. DaBUs bestyrelse kan dog di-
spensere, såfremt vægtklassen kun har én tilmelding.  

   
 d) Mesterskaberne afholdes af DaBU i marts eller april måned. 
   
  Lodtrækning foretages efter officiel vejning før de indledende kampe. 
   
  Seedning til mesterskaberne kan efter bestyrelsens beslutning foretages af elite-

sektionen. Boksere fra samme forening seedes i hver sin halvdel. Er der kun 3 
boksere i en vægtklasse, foretages ingen seedning. 

   
  Vægten skal overholdes på alle kampdage. 
   
 e) Deltagerne skal senest på det fastsatte tidspunkt melde sig på indvejningsstedet. 
  Hvis en deltager møder for sent til vejning, betragtes han/hun som ikke mødt. 
   
  Ingen kan deltage uden at være anmeldt inden den i propositionerne angivne an-

meldelsesfrists udløb. 
   
 f) Alle kampe om mesterskabet bokses efter AIBAs reglement. 
   
  Dog skal en bokser tildeles mesterskabet, hvis han/hun er eneste tilmeldte bokser 

i sin vægtklasse, og opfylder alle betingelser for at deltage. Ingen bokser kan kå-
res som mester på dispensation. 

   
 g) Propositionerne til mesterskaberne skal udsendes med mindst 4 ugers varsel. 
   
 h) Vinderen af det danske mesterskab for U/19 modtager DaBUs mesterskabsmedalje 

(guld). 
  Nr. 2 ved de danske mesterskaber for U/19 modtager DaBUs mesterskabsmedalje 

(sølv) 
  
  
§ 5: Reglement for U/17 (Juniorboksere) 
  
 a) Som U/17 bokser regnes enhver bokser, der 

- i kalenderåret fylder 15 år, men ikke fylder 17 år, 
- har modtaget mindst 4 måneders bokseundervisning, 
- er i besiddelse af gyldig startbog. 

   
 b) Alle boksekampe mellem U/17 boksere skal afholdes efter AIBAs reglement, dog 

med følgende tilføjelser: 
 

- En U/17 kamp kan ikke afgøres på KO – er en U/17 bokser så hårdt ramt, 
at en tælling er nødvendig efter almindelige regler, skal kamplederen und-
lade tælling og øjeblikkelig standse kampen, hvorefter kampen afgøres på 
point. 
 
Bliver en kamp i øvrigt stoppet på grund af skade eller lignende, gives sej-
ren til den bokser, der førte på point da kampen blev afbrudt. Dette sidste 
gælder dog ikke hvis bokseren eller hans sekundant opgiver, eller hvis 
kamplederen stopper kampen pga. total underlegenhed, da gives sejren til 
modstanderen (opg.). 
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 c) En U/17 bokser må bokse en U/19 bokser, når aldersforskellen er maksimum 2 år, 

dog skal kamp tiden og reglementet for U/17 bokseren overholdes 
   
 d) En U/17 bokser må højst bokse 1 (én) kamp indenfor 24 timer og højst 2 kampe 

indenfor 7 ugedage. U/17 boksere må højst bokse 10 kampe pr. sæson (1.juli – 
30.juni) heri indbefattet mesterskabs- og repræsentative kampe. 

   
 e) Tandbeskytter, hjelm og cup (cup dog frivilligt for piger) er obligatorisk. Kample-

deren skal afvise bokseren hvis dette mangler. 
   
   
§ 6: Danske Mesterskaber – U/17 
   
 a) Danmarks Bokse-Unions U/17 mesterskaber afholdes i følgende vægtklasser:  
   
    Over kg. Til kg.  

   Atomvægt 30 32  

   Mikrovægt 32 34  

   Myrevægt 34 36  

   Mølvægt 36 38  

   Fnugvægt 38 40  

   Dunvægt 40 42  

   Letmyggevægt 42 44  

   Myggevægt 44 46  

   Letfluevægt 46 48  

   Fluevægt 48 50  

   Letbantamvægt 50 52  

   Bantamvægt 52 54  

   Fjervægt 54 57  

   Letvægt 57 60  

   Letweltervægt 60 63  

   Weltervægt 63 66  

   Letmellemvægt 66 70  

   Mellemvægt 70 75  

   Letsværvægt 75 80  

   Sværvægt 80 -  

       
 b) Tilmelding til de danske U/17 mesterskaber sker gennem lokalunionen. 
   
  Efter tilmeldingsfristens udløb i lokalunionerne, sendes tilmeldingerne til DaBU. 
   
  Derefter afgøres, på grundlag af deltagernes kvalifikationer, i hvilken vægtklasser 

der skal gennemføres danske mesterskaber. 
   
  Herefter indledes mesterskaberne i lokalunionerne frem til finalestævnet, hvor der 

deltager to boksere i hver vægtklasse fra hver lokalunion. 
   
  Hvis en lokalunion ikke kan opfylde sin kvote på to boksere i en vægtklasse, er den 

anden lokalunion berettiget til at supplere op til 4 boksere i vægtklassen. 
   
  Hvis der kun er én tilmelding i en vægtklasse, tildeles denne mesterskabet, såfremt 
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han/hun opfylder betingelserne. Ingen bokser kan kåres som mester på dispensati-
on. 

   
  Deltagerne skal senest ugedagen før finalerne have bokset 10 kampe. 
   
 c) Deltagerne kan kun starte i den vægtklasse, de naturligt tilhører. Op- eller nedryk-

ning tillades ikke efter sidste tilmeldingsdato. DaBUs bestyrelse kan dog dispensere, 
såfremt der i en vægtklasse kun er én tilmeldt. 

   
 d) Mesterskaberne afholdes af DaBU. Turneringen starter i januar og afsluttes over to 

dage med mesterskabsstævne i marts eller april måned. 
   
 e) Deltagerne skal senest på det fastsatte tidspunkt melde sig på indvejningsstedet. 
   
  Hvis en deltager møder for sent, betragtes han/hun som ikke mødt. 
   
 f) Alle kampe om mesterskabet er efter ungdomsreglementet. 
   
 g) Propositionerne til mesterskaberne udsendes af DaBU med mindst 4 ugers varsel. 
  Tidspunktet for de indledende kampe og vejning i lokalunionerne vil tilgå forenin-

gerne med anmeldte boksere, senest 14 dage før kampene. 
   
 h)  Vinderen af det danske mesterskab for U/17 modtager DaBUs mesterskabsmedalje 

(guld). 
  Nr. 2 ved det danske mesterskab for U/17 modtager DaBUs mesterskabsmedalje 

(sølv). 
   
 i) Mesterskaberne er kun åbne for idrætsudøvere, der er medlem af en forening under 

DaBU. 
   
   
§ 7: Reglement for U/15 (drenge-/pigeboksere) 
   
 a) Som U/15 bokser regnes enhver bokser, der: 
   
  - er fyldt 11 år, men ikke i kalenderåret er fyldt 15 år, 

- har modtaget mindst 4 måneders bokseundervisning, 
- Er i besiddelse af gyldig startbog. 

   
 b) Alle boksekampe mellem U/15 boksere skal afholdes efter AIBAs reglement, dog 

med følgende tilføjelser: 
   
  - En U/15 kamp må ikke afgøres på KO – er en U/15 bokser så hårdt ramt, at 

tælling er nødvendigt efter almindelige regler, skal kamplederen undlade 
tælling og øjeblikkelig standse kampen, hvorefter kampen afgøres på point. 
 

- Bliver en kamp i øvrigt stoppet på grund af skade eller lignende, gives sej-
ren til den bokser der førte på point, da kampen blev afbrudt. Dette gælder 
dog ikke, hvis bokseren selv eller hans sekundant opgiver, eller hvis kamp-
lederen stopper kampen pga. total underlegenhed, da gives sejren til mod-
standeren (opg.) 
 
Alle boksekampe mellem U/15 boksere er på 3 omgange à 1,5 minut med 
ét minuts pause mellem omgangene, dog må en sidste års U/15 bokser 
bokse 2 minutters omgange mod en U/17 bokser, når aldersforskellen er 
maksimum 2 år. 

   
 c) En U/15 bokser må bokse en U/17 bokser når aldersforskellen er maksimum 2 år, 
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dog skal kamp tiden for U/15 bokseren overholdes 
   
 d) En U/15 bokser må kun bokse 1 (én) kamp indenfor 24 timer, og kun to kampe 

indenfor 7 ugedage. 
   
  U/15 boksere må kun bokse 10 kampe pr. sæson (1.juli – 30.juni) inklusive me-

sterskabs/repræsentative kampe. 
   
 e) Tandbeskytter, hjelm og cup (cup dog frivilligt for piger) er obligatorisk. Kamplede-

ren skal afvise bokseren, hvis dette mangler. 
   
   
§ 8: Danske Mesterskaber – U/15 
   
 a) Danmarks Bokse-Unions Drenge-/Pigemesterskaber afholdes i følgende vægtklas-

ser: 
   
    Over kg. Til kg.  

   Atomvægt 30 32  

   Mikrovægt 32 34  

   Myrevægt 34 36  

   Mølvægt 36 38  

   Fnugvægt 38 40  

   Dunvægt 40 42  

   Letmyggevægt 42 44  

   Myggevægt 44 46  

   Letfluevægt 46 48  

   Fluevægt 48 50  

   Letbantamvægt 50 52  

   Bantamvægt 52 54  

   Fjervægt 54 57  

   Letvægt 57 60  

   Letweltervægt 60 63  

   Weltervægt 63 66  

   Letmellemvægt 66 70  

   Mellemvægt 70 75  

   Letsværvægt 75 80  

   Sværvægt 80 -  

       
 b) Tilmelding til de U/15 mesterskaber sker gennem lokalunionen 
   
  Efter tilmeldingsfristens udløb i lokalunionerne, sendes tilmeldingerne til DaBU. 
   
  Derefter afgøres på grundlag af deltagernes kvalifikationer, i hvilken vægtklasse 

der skal gennemføres danske mesterskaber. 
   
  Herefter indledes mesterskaberne i lokalunionerne frem til finalestævnet, hvor der 

deltager én bokser i hver vægtklasse fra hver lokalunion. 
   
  Hvis der kun er anmeldt deltagere i en vægtklasse fra én lokalunion, er denne be-

rettiget til at stille med begge finalister i denne vægtklasse. 
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  Hvis der kun er én tilmelding i en vægtklasse, tildeles denne mesterskabet, så-
fremt han/hun opfylder betingelserne. Ingen bokser kan kåres som mester på di-
spensation. 

   
  Deltagerne skal senest ugedagen før finalestævnet have bokset 10 kampe.(2009) 
   
 c) Deltagerne kan kun starte i den vægtklasse, de naturligt tilhører. Op- eller nedryk-

ning tillades ikke efter sidste tilmeldingsdato. DaBUs bestyrelse kan dog dispense-
re, såfremt der i en vægtklasse kun er én tilmeldt bokser. 

   
 d) Mesterskaberne afholdes af DaBU. Turneringen starter i januar og afsluttes med 

finalestævne i marts eller april måned. 
   
 e) Deltagerne skal senest på det fastsatte tidspunkt melde sig på indvejningsstedet 
   
  Hvis en deltager møder for sent, betragtes han/hun som ikke mødt. 
   
 f) Alle kampe om mesterskaber er efter U/15 reglementet. 
   
 g) Propositionerne til mesterskaberne udsendes af DaBU med mindst 4 ugers varsel 
   
  Tidspunktet for de indledende kampe og vejning i lokalunionerne vil tilgå forenin-

gerne med anmeldte boksere, senest 14 dage før kampene. 
   
 h) Vinderen af det danske mesterskab for U/15 modtager DaBUs mesterskabsmedalje 

(guld). 
  Nr. 2 ved de danske mesterskaber for U/15 modtager DaBUs mesterskabsmedalje 

(sølv) 
   
 i) Mesterskaberne er kun åbne for idrætsudøvere, der er medlem af en forening un-

der DaBU. 
   
   
§ 9: Nationale begyndermesterskaber 
   
 a) Danmarks Bokse-Unions nationale begyndermesterskaber for U/15, U/17, U/19 og 

senior afholdes i de for kategorierne gældende vægtklasser. 
   
  Mesterskaberne afholdes af DaBU og gennemføres af DaBUs Breddeudvalg. 
   
 b) Tilmelding til de nationale begyndermesterskaber sker til DaBUs breddeudvalg. 
  Ingen kan deltage i de nationale begyndermesterskaber, uden at have deltaget i 

lokalunionernes forud afholdte mesterskaber, som finder sted i januar eller februar 
måned. 

   
  Dog kan DaBUs bestyrelse efter indstilling fra lokalunionen åbne adgang til delta-

gelse i de nationale begyndermesterskaber for boksere, der har været tilmeldt lo-
kalunionens mesterskaber, men som på grund af sygdom eller ganske særlige om-
stændigheder har været forhindret i at deltage ved disse. Lægeattest eller fyldest-
gørende dokumentation skal foreligge. 

   
  I hver vægtklasse kan højest starte 4 deltagere. Dersom tilmeldingen i en vægt-

klasse er større end 4, deles vægtklassen og der kåres 2 eller flere mestre i vægt-
klassen. 

   
  Deltagerne skal opfylde betingelserne i U/15-, U/17-, U/19- og seniorreglementet. 

Bokserne skal ugedagen før første konkurrencedag ved lokalunionernes mester-
skaber have bokset 1 kamp, men må ikke have bokset mere end 9 kampe. 
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  Deltagerne inddeles i kategori efter antal af boksede kampe forud for mesterska-

berne således: 
   
  • 1 – 5 kampe 

• 6 – 9 kampe 
• 10 – 15 kampe 

   
  Skønner DaBUs Breddeudvalg det nødvendigt for afvikling af mesterskaberne, kan 

de rykke en bokser op eller ned i vægtklasse, samt matche boksere på tværs af 
kategorierne for kampantal. Dog må vægtforskellen mellem de to boksere ikke 
overstige det antal kilo der er gældende inden for den letteste boksers vægtklasse, 
ligesom forskellen i kampantal ikke må overstige 4 kampe. 

   
  Boksere der har deltaget ved lokalunions- eller danske U/15-, U/17, U/19- eller 

seniormesterskaber kan ikke deltage ved de nationale begyndermesterskaber 
   
 c) Deltagerne kan kun tilmeldes i den vægtklasse de naturligt tilhører. Op- eller ned-

rykning tillades ikke efter sidste tilmeldingsdato. DaBUs Breddeudvalg kan dog 
dispensere, såfremt der i en vægtklasse kun er én tilmeldt eller en vægtklasse skal 
deles. 

   
 d) Deltagerne skal senest på det fastsatte tidspunkt melde sig på indvejningsstedet. 

Hvis en deltager møder for sent betragtes han/hun som ikke mødt. 
   
 e) Alle kampe om mesterskabet bokses efter AIBAs reglement, dog med de for DaBUs 

U/15- og U/17 reglement gældende tilføjelser. 
  En bokser kan ikke blive mester uden kamp. 
   
 f) Propositionerne til mesterskaberne skal udsendes med mindst 4 ugers varsel. 
   
 g) Vinderen af det nationale begyndermesterskab for U/15, U/17, U/19 eller senior 

modtager DaBUs mesterskabsmedalje (guld). 
  Nr. 2 ved de nationale begyndermesterskaber modtager DaBUs mesterskabsme-

dalje (sølv). 
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Reglement II 
       
Dommer- og kampledere 
       
§ 10: Autorisation af dommere og kampledere 
   
 a) Dommere 
  For at opnå autorisation som dommer må vedkommende 
   
  - være medlem af en forening under DaBU, 

- have virket som foreningsleder eller instruktør, eller have bokset aktivt, 
- have bestået DaBUs dommerkursus, herunder en teoretisk prøve i AIBAs og 

DaBUs love og reglementer, samt have prøvedømt ca. 50 boksekampe til-
fredsstillende. 

   
 b) Kampledere 
  For at opnå autorisation som kampleder må vedkommende 
   
  - have autorisation som dommer, 

- have bestået DaBUs kamplederkursus, herunder en teoretisk prøve i AIBAs 
og DaBUs love og reglementer, samt have virket som prøvekampleder i ca. 
50 boksekampe på tilfredsstillende måde. 

   
 c) DaBUs dommer- og kamplederkursus 
   
  DaBUs dommer- og kamplederkursus afholdes af DaBU, med støtte fra lokalunioner-

nes evt. dommer- og kamplederudvalg. 
   
  Eksamination af aspiranterne forestås af DaBUs dommer- og kamplederudvalg. 
   
  Efter at kursisterne har indbetalt det opkrævede gebyr, betaler DaBU samtlige udgif-

ter vedrørende kurset. Der ydes dog ikke godtgørelse for rejseudgifter. 
   
  Efter at have bestået den teoretiske og praktiske prøve udstedes en dommerautori-

sation (dommerbog). Autorisationen skal være påført navn, forening og indehave-
rens underskrift, samt et vellignende foto. 

   
   
§ 11: Bestemmelser for dommere og kampledere 
   
 a) En dommer eller kampleder skal afgive sin funktion, dersom pågældende er beslæg-

tet med nogen af de i kampen deltagende i nedstigende linie eller sidelinie, så nær 
som søskendebørn. 

   
 b) Dommerbogen (autorisationen) er kun gyldig i én sæson ad gangen. Dommerbogen 

godkendes og underskrives hvert år af lokalunionens formand eller dennes bemyn-
digede. 

   
  Ved funktion som dommer eller kampleder skal dommerbogen afleveres til stævne-

lederen. Stævnelederen skal underskrive og påføre dato og sted for det afholdte 
stævne, stævnets art, pågældendes funktion (D eller K) samt antal kampe. 

   
 c) Dommere og kampledere har pligt til at underrette DaBU og lokalunionerne om de-

res korrekte postadresse. 
   
 d) Enhver dommer eller kampleder, der viser sig usikker til sit hverv, kan af DaBUs 
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dommer- og kamplederudvalg, eventuelt efter indstilling af lokalunionerne, fratages 
den udgivne autorisation for kortere eller længere tid. Det bestemmes derefter af 
DaBUs dommer- og kamplederudvalg, om han/hun senere igen kan opnå autorisati-
on. 

   
 f) Såfremt en autoriseret dommer eller kampleder ophører med at være medlem af 

nogen under DaBU hørende forening, inddrages dommerbogen (autorisationen) af 
DaBU. 

   
 g) En dommer eller kampleder, der har virket som professionel, kan generhverve sin 

amatør status, når virket som professionel er ophørt, og en fornyet test gennemført 
af DaBUs Dommer & Kamplederudvalg er bestået. 

   
   
   
Reglement III 
 
Appeludvalg og DaBUs udvalg 

   
§ 12: Appeludvalg 
   
 a) Appeludvalgets hovedopgave er at afgøre alle spørgsmål angående anvendelse af 

de til enhver tid gældende amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser efter 
derom indsendte klager eller begæring. 

   
  Enhver overtrædelse af reglementerne og deslige kan indankes for udvalget, når 

én af parterne fremsætter begæring herom. 
   
  Udvalget kan endvidere fungere som voldgift i stridigheder mellem hovedunion og 

lokalunioner, mellem sidstnævnte indbyrdes, mellem union og forening, eller mel-
lem foreninger indbyrdes, for så vidt begge de stridende parter indgiver begæring 
herom. 

   
  Endelig kan udvalget besvare spørgsmål af almindelig idrætslig karakter, som Da-

BUs bestyrelse ønsker at forelægge her. 
   
 b) Enhver henvendelse til udvalget skal tilstilles det gennem DaBUs bestyrelse, gen-

nem hvilket også alle udvalgets afgørelser tilbagesendes. 
   
 c) Udvalget kan under en sags behandling indhente alle de oplysninger, mundtlige 

eller skriftlige, det finder fornødent, og såvel unioner som foreninger og enkelte 
medlemmer skal besvare udvalgets forespørgsler i så henseende ved skriftlige fo-
respørgsler inden den tid, udvalget måtte sætte. 

   
  Fungerer udvalget som voldgift, har det ret til på ethvert punkt af sagen at mægle 

forlig mellem parterne. 
   
 d) Er der indgivet klage til udvalget over et medlem af DaBU, og er der grundet for-

modning om, at vedkommende har gjort sig skyldig i overtrædelse af amatør-, 
ordens- eller udelukkelsesbestemmelserne, kan udvalget midlertidigt udelukke 
denne fra hans/hendes amatørrettigheder og tillidshverv inden for DaBU, indtil 
endelig afgørelse træffes. 

   
 e) Resultatet af udvalgets forhandlinger indføres i en protokol, der underskrives af 

udvalgets medlemmer. Udvalget fører en fortegnelse over alle udelukkede perso-
ner og skal holde DaBUs bestyrelse ajour med denne. 

   
 f) Hvis nye oplysninger fremkommer, efter en sag er færdigbehandlet og pådømt, 
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kan udvalget tage sagen op til fornyet behandling. 
   
 g) Udvalgets afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts-forbunds Appeludvalg af 

den part, der ønsker afgørelsen ændret. Fristen er 4 uger efter at den, som ønsker 
at indbringe afgørelsen, har modtaget denne. 

  Sager der er afsluttet med advarsel eller misbilligelse, kan dog ikke indankes. 
   
 h) Har udvalget fungeret som voldgift, er dets afgørelse endelig og inappellabel. 
   
  Eventuelle udgifter forbundet med udvalgets arbejde afholdes af DaBU. 
   
   
§ 13: Breddeudvalg 
  
 Formål 
 Udvalgets formål at skabe en politisk forankring af breddearbejdet og i samarbejde med 

DIF, DaBUs foreninger, udvalg og bestyrelse og en evt. breddekonsulent i DaBU, at styrke 
bredde arbejdet i DaBU med henblik på fortsat medlemsfremgang. 

  
 Sammensætning 
 Udvalget består af 3 – 5 medlemmer, der udpeges af DaBUs bestyrelse for et år ad gan-

gen. Bestyrelsen udpeger formanden, udvalget konstituerer i øvrigt sig selv. Udvalget be-
står derudover af en evt. breddekonsulent, jf. i øvrigt § 9 i Love II. 

  
 Opgaver 
 - igennem oplysnings- og propagandaarbejde at skabe interesse om amatørboksnin-

gen, 
- til stadighed at udvikle og forbedre DaBUs propaganda og rekrutteringsmaterialer, 
- at være DaBUs foreninger og udvalg behjælpelige i forbindelse med lokal propa-

ganda og rekruttering, 
- at være DaBUs foreninger behjælpelige med at etablere fastholdelse af medlem-

mer, 
- at udvikle nye tiltag til klub- og/eller stævneaktiviteter, 
- at skabe grobund for et breddesamarbejde på tværs af specialforbundene, 
- at forsøge at skabe et breddesamarbejde indenfor boksning på nordisk plan, 
- at sørge for at DaBU er repræsenteret ved diverse idrætsmesser m.v. samt være 

den/de udførende forening/er behjælpelig med diverse materialer, 
- at deltage i bredderelaterede møder i DIF, andre specialforbund, idrætssamvirker 

m.v., 
- indenfor breddearbejdet at være bindeled imellem DaBUs foreninger, udvalg, be-

styrelse og eventuelle breddekonsulent 
- forestå afvikling af DaBUs nationale begyndermesterskaber 

  
 Kompetence/økonomi 
 Udvalget skal én gang årligt, senest 1. januar, indsende en begrundet aktivitetsplan og 

budgetforslag for det kommende regnskabsår (1.4. – 31.3.). Udvalget modtager senest 
15.2. – evt. efter afholdt møde – meddelelse om, hvorvidt aktivitetsplanen og budgetfor-
slaget kan godkendes. 

  
 Under ansvar overfor bestyrelsen, har udvalget herefter, indenfor det godkendte budget, 

kompetence til at træffe afgørelser om aktiviteter. 
  
 For hver aktivitet udarbejder udvalget et budget, som forinden aktivitetens igangsætning, 

indsendes til DaBU. Når aktiviteten er tilendebragt indsendes straks et endeligt regnskab 
over aktiviteten. 

  
 Udvalget kan fremsende ansøgning om tilskud til ekstraordinære aktiviteter. Med ansøg-

ningen skal vedlægges budget og en nærmere begrundelse for aktiviteten. Bestyrelsen 
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træffer herefter hurtigst muligt afgørelse om, hvorvidt aktiviteten kan igangsættes. Når 
aktiviteten er tilendebragt indsendes straks et endeligt regnskab over aktiviteten. 

  
  
§ 14: Dommer- og kamplederudvalg 
  
 Formål 
 Udvalgets formål er, i samarbejde med lokalunionernes evt. dommer-/kamplederudvalg, 

at sikre at DaBU til enhver tid har et tilstrækkeligt antal veluddannede dommer-
/kampledere, der opfylder de krav, der fra national og international side stilles til disse. 

  
 Sammensætning 
 Udvalget består af 3 – 5 medlemmer, der udpeges af DaBUs bestyrelse for et år ad gan-

gen. Bestyrelsen udpeger formanden, men udvalget konstituerer i øvrigt sig selv, jf. i øv-
rigt § 9 i Love II. 

  
 Opgaver 
 - Udvalget skal godkende indstillinger af aspiranter og er ansvarlig for uddannelse 

og eksamination samt efteruddannelse, 
- foretage kontrol af fungerende dommere og kamplederes virke og efter hver sæson 

til DaBU at udarbejde en oversigt over samtlige fungerende dommere og kample-
dere i sæsonen med oplysning om den pågældendes klassifikation, 

- udvalget skal fungere som jury ved mesterskaber der afholdes af DaBU, samt fore-
stå vejledning af samtlige deltagende dommere og kampledere, 

- udvalget skal udtage dommere og kampledere til samtlige danske og internationale 
mesterskaber, landskampe, turneringer og repræsentative kampe, hvor danske 
dommere og kampledere skal fungere, 

- indstille emner til prøve for optagelse på listen over internationale dommere og 
kampledere, 

- ved alle prøver og eksaminationer af dommere og kampledere skal mindst 1 med-
lem af udvalget være til stede, 

- sørge for, at alle fungerende dommere og kampledere overholder DaBUs og AIBAs 
reglement. Bistå såvel hovedunion som lokalunioner med at behandle og undersø-
ge klager fra/over fungerende dommere og kampledere, 

- udvalget skal sikre, at 1 medlem dækker JABUs område og 1 medlem dækker SA-
BUs område for så vidt angår kontrol og kartoteksføring af dommer/kampledere, 
bl.a. indeholdende uddannelse og sprog m.v., 

- ved hjælp af dette materiale fører formanden et landskartotek, 
- udstede og forny autorisationer. 

  
 Kompetence/økonomi 
 Udvalget skal én gang årligt, senest 1. januar, indsende en begrundet aktivitetsplan og 

budgetforslag for det kommende regnskabsår (1.4. – 31.3.). Udvalget modtager senest 
den 15.2. – evt. efter afholdt møde – meddelelse om, hvorvidt aktivitetsplanen og bud-
getforslaget godkendes. 

  
 Under ansvar overfor bestyrelsen, har udvalget herefter, indenfor det godkendte budget, 

kompetence til at træffe afgørelser om aktiviteterne. 
  
 For hver aktivitet udarbejder udvalget et budget, som forinden aktivitetens igangsætning, 

indsendes til DaBU. Når aktiviteten er tilendebragt indsendes straks et endeligt regnskab 
over aktiviteten. 

  
 Udvalget kan fremsende ansøgning om tilskud til ekstraordinære aktiviteter. Med ansøg-

ningen skal vedlægges budget og en nærmere begrundelse for aktiviteten. Bestyrelsen 
træffer herefter hurtigst muligt afgørelse om hvorvidt aktiviteten kan igangsættes. Når 
aktiviteten er tilendebragt indsendes straks et endeligt regnskab over aktiviteten. 
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§ 15: Instruktionsudvalg 
  
 Formål 
 Instruktionsudvalget er ansvarlig for tilrettelæggelse og koordination af uddannelsen af 

alle bokseinstruktører, der skal fungere under Danmarks Bokse-Union. 
  
 Sammensætning 
 Udvalget består af 3 – 5 medlemmer, der udpeges af DaBUs bestyrelse for et år ad gan-

gen. Bestyrelsen udpeger formanden, men udvalget konstituerer i øvrigt sig selv, jf. i øv-
rigt § 9 i Love II. 

  
 Opgaver 
 - Udvalget skal godkende indstillinger af aspiranter og er ansvarlig for uddannelse 

og eksamination samt efteruddannelse, 
- Holde sig ajour med nye træningsmetoder, udarbejde kursusplaner og arrangere 

almindelige instruktørkurser, specialkurser, herunder også kurser vedr. sekundant-
virksomhed som efteruddannelseskurser 

  
 Kompetence/økonomi 
 Udvalget skal én gang årligt, senest 1. januar, indsende en begrundet aktivitetsplan og 

budgetforslag for det kommende regnskabsår (1.4. – 31.3.). Udvalget modtager senest 
15.2. – evt. efter afholdt møde – meddelelse om, hvorvidt aktivitetsplanen og budgetfor-
slaget kan godkendes. 

  
 Under ansvar overfor bestyrelsen, har udvalget herefter, indenfor det godkendte budget, 

kompetence til at træffe afgørelser om aktiviteterne. 
  
 For hver aktivitet udarbejder udvalget et budget, som forinden aktivitetens igangsætning, 

indsendes til DaBU. Når aktiviteten er tilendebragt indsendes straks et endeligt regnskab 
over aktiviteten 

  
 Udvalget kan fremsende ansøgning om tilskud til ekstraordinære aktiviteter. Med ansøg-

ningen skal vedlægges budget og en nærmere begrundelse for aktiviteten. Bestyrelsen 
træffer herefter hurtigst muligt afgørelse om, hvorvidt aktiviteten kan igangsættes. Når 
aktiviteten er tilendebragt indsendes straks et endeligt regnskab over aktiviteten. 

  
  
§ 16: Lovudvalg 
  
 Formål 
 Udvalgets formål er at sikre at DaBUs love og reglementer er udarbejdet i overensstem-

melse med tilsvarende udstukket af DIF og AIBA og til enhver tid er udformet, således at 
de dækker behovet i en moderne sportsorganisation. 

  
 Sammensætning 
 Udvalget består af 3 medlemmer, der udpeges af DaBUs bestyrelse for et år ad gangen. 

Bestyrelsen udpeger formanden, men udvalget konstituerer i øvrigt sig selv, jf. i øvrigt § 9 
i Love II. 

  
 Opgaver 
 - Udvalget skal bistå bestyrelsen med ajour føring og redigering af DaBUs love og 

reglementer, 
- Indarbejde ændringer i love og reglementer, efter vedtagelse på repræsentant-

skabsmøderne, 
- I samarbejde med bestyrelsen at fremsætte forslag til ændring af og til nye lo-

ve/reglementsbestemmelser. 
  



 

 
Danmarks Bokse-Unions love og reglementer 

Senest revideret efter DaBUs repræsentantskabsmøde 5. september 2010 

27 

 Kompetence/økonomi 
 Udvalget kan afholde de møder/aktiviteter, der er nødvendige for at udvalget kan udføre 

sine arbejdsopgaver. Der udarbejdes ikke særskilt budget, idet udvalgets omkostninger 
indgår i DaBUs samlede budget. 

  
  
§ 17: DaBUs Elitesektion (DES) 
  
 Formål 
 Sektionens formål er at sikre at DaBUs eliteboksere opnår bedst mulige vilkår, på såvel 

det økonomiske som på det sportslige plan. 
  
 Sammensætning 
 Sektionen består af 3 - 5 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal have træneruddannelse. Så-

fremt DaBU har en landstræner tilknyttes denne til udvalget som formand. Medlemmerne 
udpeges af DaBUs bestyrelse for et år ad gangen, som henholdsvis formand og medlem-
mer, jf. i øvrigt § 9 i Love II.   

  
  Opgaver 
 - Skabe og sikre et fortsat godt samarbejde mellem DaBUs foreninger og DES, 

- skabe og sikre et samarbejde med Arrangements- Sponsor- og Markedsføringsud-
valget, 

- samarbejde med DaBUs talenttrænere vedr. U/17 og U/19 boksere, 
- udtage boksere og sekundanter til repræsentative opgaver.  
- Ved uenighed har en evt. landstræner kompetence til at træffe den endelige afgø-

relse. 
- tilmelde eliteboksere til internationale turneringer, 
- arrangere og indkalde eliteboksere - såvel kvinder som mænd - til træningslejre, 

derunder at fremskaffe sparringspartnere,  
- udarbejde handlingsplaner for hver enkelt elitebokser, såvel sportsligt som økono-

misk, 
  
 Kompetence/økonomi 
 Sektionen skal én gang årligt, senest 1. januar, indsende en begrundet aktivitetsplan og 

budgetforslag for det kommende regnskabsår (1.4 – 31.3.). Sektionen modtager senest 
den 15.2. – evt. efter afholdt møde – meddelelse om, hvorvidt aktivitetsplanen og bud-
getforslaget kan godkendes. 

  
 Under ansvar overfor bestyrelsen, har sektionen herefter, indenfor det godkendte budget, 

kompetence til at træffe afgørelser om aktiviteterne. 
  
 For hver aktivitet udarbejder sektionen et budget, som forinden aktivitetens igangsæt-

ning, indsendes til DaBU. Når aktiviteten er tilendebragt indsendes straks et endeligt 
regnskab over aktiviteten. 

  
 Sektionen kan fremsende ansøgning om tilskud til ekstraordinære aktiviteter. Med ansøg-

ningen skal vedlægges budget og en nærmere begrundelse for aktiviteten. Bestyrelsen 
træffer herefter hurtigst muligt afgørelse om, hvorvidt aktiviteten kan igangsættes.  
Når aktiviteten er tilendebragt indsendes straks et endeligt regnskab over aktiviteten. 

  
  
§ 18: Arrangements- Sponsor og markedsføringsudvalg 
  
 Formål 
 Udvalgets formål er at sikre at DaBUs arrangementer og markedsføring i øvrigt gennemfø-

res på den for DaBU, boksningen og sponsorerne mest optimale måde, samt at sikre at 
DaBU og bokserne tildeles favorable sponsorkontrakter, der såvel eksponerer boksespor-
ten som givne indtægter til DaBU og bokserne 
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 Sammensætning 
 Udvalget består af 3 - 5 medlemmer, der udpeges af DaBUs bestyrelse for et år ad gan-

gen. Bestyrelsen udpeger formanden, men udvalget konstituerer i øvrigt sig selv, jf. i øv-
rigt § 9 i Love II. 

  
 Opgave 
 - Tilrettelægge, strukturere, markedsføre og afvikle DaBU arrangementer i overens-

stemmelse med krav og ønsker fremsat af bestyrelsen, 
- udarbejde pressemeddelelser og nyhedsbreve til presse og sponsorer, 
- markedsføre elitebokserne og dermed skabe interesse om bokserne og sporten, 
- være idébank for bestyrelsen med henblik på at udvikle nye attraktive stævnefor-

mer, 
- skabe og sikre et samarbejde med Elitesektionen med henblik på at optimere 

sponsorernes interesse til DaBU-arrangementer, 
- være rådgiver for DaBUs foreninger og udvalg i forbindelse med klub- eller ud-

valgsarrangementer. 
- Skaffe sponsorer til DaBU og elitebokserne 
- Skaffe sponsorer til DaBUs arrangementer 
- Sikre at sponsorerne får størst mulig eksponering for sponsoraterne 
- Pleje sponsorernes interesser iøvrigt 

  
 Kompetence/økonomi 
 Udvalget skal én gang årligt, senest 1. januar, indsende en begrundet aktivitetsplan og 

budgetforslag for den kommende sæson. Udvalget modtager senest 15.2. – evt. efter af-
holdt møde – meddelelse om, hvorvidt aktivitetsplanen og budgetforslaget kan godken-
des. 

  
 Under ansvar overfor bestyrelsen, har udvalget herefter, indenfor det godkendte budget, 

kompetence til at træffe afgørelser om aktiviteterne. 
  
 For hver aktivitet udarbejder udvalget et budget, som forinden aktivitetens igangsætning, 

indsendes til DaBU. Når aktiviteten er tilendebragt indsendes straks et endeligt regnskab 
over aktiviteten 

  
 Udvalget kan fremsende ansøgning om tilskud til ekstraordinære aktiviteter. Med ansøg-

ningen skal vedlægges budget og en nærmere begrundelse for aktiviteten. Bestyrelsen 
træffer herefter hurtigst muligt afgørelse om, hvorvidt aktiviteten kan igangsættes. Når 
aktiviteten er tilendebragt indsendes straks et endeligt regnskab over aktiviteten. 

  
  
  
  
Reglement IV 
 
Økonomi, DaBUs arrangementer og Udmærkelser 
  
§ 19: Tabt arbejdsfortjeneste 
  
 Bestyrelsen fastsætter den maksimale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og retningsli-

nier herfor. 
  
 Ethvert udbetalingsbilag skal være specificeret for så vidt angår rejsegodtgørelse, erstat-

ning for tabt arbejdsfortjeneste o.l. 
  
 Samme specifikation skal nøje svare til de på stævneregnskabet opførte beløb. 
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§ 20: Rejsereglement 
  
 Enkelte eller holdrejser skal altid foretages til billigste pris med offentligt transportmiddel. 

Hvor det er hensigtsmæssigt at rejse på anden måde end med offentligt transportmiddel 
kan dette ske i.h.t. retningslinier fastsat af bestyrelsen. 

  
  
§ 21: Adgang til DaBUs arrangementer 
  
 Til DaBUs arrangementer udstedes 1 fribillet til følgende 
 a) Hver af DaBUs foreninger 

b) Dommere/kampledere med godkendt dommerbog (autorisation) 
c) Instruktører med godkendt instruktørbog (licens) 
d) DaBUs og lokalunionernes æresmedlemmer tillige med ledsager 
e) Indehavere af DaBUs og/eller lokalunionernes guldnål tillige med ledsager 
f) Indehavere af boksemærket i guld tillige med ledsager 
g) Indehavere af boksemærket i sølv og bronze i en periode på henholdsvis 10 og 5 år 

regnet fra mærkets tildeling 
h) Indehavere af DaBUs legitimationskort, der udstedes af sekretariatet til DaBUs ud-

valgsmedlemmer m.fl. i henhold til bemyndigelse fra bestyrelsen 
  
 Det er en betingelse for udstedelse af fribilletter, at der rettes henvendelse til DaBUs se-

kretariat senest 8 dage før arrangementet, med angivelse af navn for vedkommende der 
måtte give møde, samt med angivelse af hvilken forening vedkommende er medlem af. 
For så vidt angår pkt. a, skal henvendelsen ske af den/de tegningsberettigede i forenin-
gen. 

  
 For så vidt angår officials, instruktører m.v., samt boksere, sekundanter eller andre, som 

aktivt deltager i arrangementet, skal der ikke ske forudbestilling, idet der til disse udste-
des særskilte adgangskort. For hver deltagende forening, uanset deltagende boksere, kan 
der max. Udstedes adgangskort til 2 sekundanter og 2 ledere. 

  
  
§ 22: Reglement for udmærkelser 
  
 a) Årets bokser 
  DaBUs bestyrelse udpeger hvert år, årets kvindelige bokser og årets mandlige bok-

ser. 
  Bedømmelsesgrundlaget er resultater opnået i den foregående sæson 1. juli – 30. 

juni. 
  Udmærkelsen overrækkes på DaBUs ordinære repræsentantskabsmøde 
   
 b) Boksemærker 
  DaBU kan efter indstilling fra lokalunionerne tildele boksemærket i guld, sølv og 

bronze til boksere, der har opnået det nødvendige antal point. 
   
  Deltagelse og placering i internationale kalenderturneringer er kun pointgivende, 

hvis bokseren er udtaget af DaBU eller lokalunionen. 
   
  Der gives point for deltagelse i U/19- og seniorarrangementer. Ved beregning af 

point til boksemærket skal man være opmærksom på, at mindst 50 % skal være 
optjent ved deltagelse i seniorarrangementer. Der gives point efter følgende regler: 

   
  Seniorarrangementer 
  - Lokalt mesterskab 01 point 
  - Nr. 2 ved DM 01 point 
  - Dansk mesterskab 02 point 
  - Landskamp 02 point 
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  - Bronze eller sølv ved NM 02 point 
  - Nordisk mester 03 point 
  - Deltagelse i international kalenderturnering 01 point 
  - Bronze/sølv i international kalenderturne-

ring 
02 point 

  - Guld i international kalenderturnering 03 point 
  - Deltagelse i EU-mesterskaber 01 point 
  - EU semifinale 02 point 
  - EU sølv 03 point 
  - EU guld 04 point 
  - Deltagelse i EM 01 point 
  - EM kvartfinale 02 point 
  - EM semifinale 03 point 
  - EM sølv 04 point 
  - EM guld 06 point  
  - Deltagelse i VM 02 point 
  - VM kvartfinale 03 point 
  - VM semifinale 04 point 
  - VM sølv 06 point 
  - VM guld 10 point 
  - Deltagelse i OL 02 point 
  - OL kvartfinale 03 point 
  - OL semifinale 04 point 
  - OL sølv 06 point 
  - OL guld 10 point 
   
  Til opnåelse af bronze kræves 10 point 

Til opnåelse af sølv kræves 15 point 
Til opnåelse af guld kræves 25 point 

   
  U/19 arrangementer 
  - Lokalt mesterskab 01 point 
  - Nr. 2 ved DM 01 point 
  - Dansk mester 02 point 
  - Landskamp 01 point 
  - Bronze/sølv ved NM 01 point 
  - Nordisk mester 02 point 
  - Deltagelse i international kalenderturnering 01 point 
  - Bronze/sølv i international kalenderturne-

ring 
02 point 

  - Guld i international kalenderturnering 03 point 
  - Deltagelse i EU mesterskaber 01 point 
  - EU semifinale 02 point 
  - EU sølv 03 point 
  - EU guld 04 point 
  - Deltagelse i EM 01 point 
  - EM kvartfinale 02 point 
  - EM semifinale 03 point 
  - EM sølv 04 point 
  - EM guld 06 point 
  - Deltagelse i VM 02 point 
  - VM kvartfinale 03 point 
  - VM semifinale 04 point 
  - VM sølv 06 point 
  - VM guld 10 point 
    
  For deltagelse på senior-, U/19-, U/17landshold tildeles ved debut, Danmarks Bok-

se-Unions landskampsnål. 
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  En erindring tildeles ved opnåelse af 50, 75 og 100 point. 
   
 c) DaBUs lederpokal 
  Pokalen uddeles én gang årligt på DaBUs ordinære repræsentantskabsmøde til en 

person indenfor den administrative ledelse. En person, hvis arbejde og menneskeli-
ge kvalifikationer berettiger dertil. 

   
  Indehaveren af pokalen afleverer denne til næste års ordinære repræsentantskabs-

møde og modtager en gave som erindring. Personens navn indgraveres i pokalen. 
   
 d) Æresdommer/Æreskampleder 
  Bestyrelsen kan efter indstilling fra DaBUs Dommer- og Kamplederudvalg tildele en 

afgået dommer eller kampleder, der har fungeret i en årrække på tilfredsstillende 
måde, æresbevisningen ”Æresdommer/Æreskampleder”. 

   
  Den pågældende vil foruden diplom modtage en æresnål, og vil have de samme 

rettigheder som indehaveren af en gyldig dommerbog. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

  

   
   
   
   
   

Beslutninger: 
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Hovedbestyrelsesbeslutning af 4.september 1999. 
 
Karantæne som følge af voldsdomme: 
 
Ud over mulighederne for at idømme sanktioner for tilsidesættelse af såvel skrevne som uskrevne 
regler for sportslig optræden og sømmelig adfærd, som opregnet i §22 i DABUs love, bestemmer 
Hovedbestyrelsen, specielt omkring tilfælde af udøvet vold følgende: 
 

Enhver person, der er tildelt nogen funktion i dansk boksning, skal udelukkes fra at deltage 
ved offentlige boksearrangementer, såfremt vedkommende har begået vold af en art, der er 
strafbar efter Straffelovens regler herom. 
 
Karantænens længde afhænger af voldens grovhed. DABUs Hovedbestyrelse fastsætter læng-
den af karantænen, idet nedennævnte eksempler skal danne udgangspunkt for fastsættelse af 
sanktionen: 
 
• Hvor personen er dømt skyldig i vold og idømt en straf på op til 30 dages fængsel eller 

hæfte, uanset om denne er betinget eller ej, fastsættes en karantæne på 3 måneder. 
 
• Såfremt den idømte straf er mere end 30 dages fængsel eller hæfte, men mindre eller lig 

med 60 dages fængsel eller hæfte, fastsættes karantænen til mindst 6 måneder. 
 
• Såfremt den idømte straf overstiger 60 dages fængsel, fastsættes karantænen til mindst 1 

år. 
  
 Karantænen træder senest i kraft når endelig upåanket dom foreligger. 
  
 Karantænen skal dog træde i kraft på et tidligere tidspunkt, hvis det er uomtvistet, at der er 

udøvet vold og retssagen alene drejer sig om straffens længde (tilståelsessag). 
  
 Karantænen træder i så fald i kraft fra det tidspunkt DABU er orienteret om den udøvede vold 

og Hovedbestyrelsen har truffet afgørelse om karantænens længde. Fastsættelse af karantæ-
nen behøver ikke at afvente et fysisk hovedbestyrelsesmøde, men kan ske på skriftligt grund-
lag. 

  
 DABUs Hovedbestyrelse skal ved udmåling af karantænens længde, hvor der ikke foreligger en 

endelig upåanket dom, lade enhver tvivl komme den karantæneramte til gode. 
  
 Såfremt Hovedbestyrelsen skønner at den ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger kan 

få tilstrækkelige oplysninger om voldens karakter og omstændighederne ved dens udøvelse, 
således at der kan træffes en forsvarlig afgørelse om karantænens længde, kan Hovedbesty-
relsen beslutte, at karantænen først skal fastsættes og igangsættes, når der foreligger en 
upåanket dom. 

  
  
 
Bestyrelsesbeslutning af 6. september 2008. 
 
Karantæne som følge af omgang med Euforiserende stoffer 
 
Nedennævnte beslutning er truffet af  DaBUs bestyrelse, og træder i kraft med øjeblikkelig virk-
ning. 
  
 Enhver person, der er medlem af forening under Danmarks Bokse-Union, der straffes efter 

”lov om Euforiserende stoffer”, eller på anden måde sættes i forbindelse med besiddelse af, 
eller videresalg af  euforiserende stoffer, idømmes en karantæne fastsat af DaBUs bestyrelse 
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Bestyrelsesbeslutning af 20. september 2008 
 
Neurologisk speciallægeundersøgelse og øjenlægeundersøgelse: 
 
Jf. Justitsministeriets ”Bekendtgørelse om offentlige boksekampe” af 17. juni 2005, kapitel 
1, § 13. skal boksere der er fyldt 30 år eller har bokset 100 kampe, gennemgå en neurologisk 
speciallægeundersøgelse og en øjenlægeundersøgelse. 
Undersøgelsen skal gentages når bokseren har bokset 150 kampe og herefter hver 25. kamp. 
 
Udenlandske boksere med dansk startbog, men med udenlandsk neurologundersøgelse og syns-
test, skal indsende denne til godkendelse ved DaBUs rådgivende læge. 
 
Lokalunionernes startbogsudstedere skal indsende kopi af neurologundersøgelsen og synstesten til 
DaBU, før udlevering af godkendt startbog. 
 
Det påhviler foreningerne, at bekendtgørelsen efterleves, og at aktuelle medlemmer gennemgår 
undersøgelserne.  
 
Ingen bokser, der jf. ovenstående skulle have gennemført undersøgelserne, kan få starttilladelse, 
før undersøgelserne er gennemført 
 
 
 
 
Repræsentantskabsbeslutning af 7. september 2008. 
  
Samarbejde med professionelle forbund 
 
Nedennævnte beslutning er truffet af Danmarks Bokse-Unions repræsentantskab på det ordinære 
repræsentantskabsmøde i Idrættens Hus i Brøndby den 7. september 2008. 
  
1. . Danmarks Bokse-Union (DaBU) ønsker at styrke samarbejdet med Dansk Professionel bokse-

forbund, med henblik på at øge publikums og pressens interesse for boksningen. 
  
2.  I den forbindelse tillades det, at DaBU og lokalunionerne ved mesterskaber, turneringer og 

andre boksearrangementer arrangeret af disse, i samarbejde med en promotor under Dansk 
Professionel Bokseforbund, kan indlægge professionelle boksekampe. 

  
Ovennævnte beslutning træder i kraft med øjeblikkelig virkning. 
 
 


