SABU Repræsentantskabsmøde
Vordingborg den 18-08-2018

SABUs beretning for sæson 2017/2018 ved vores årlige repræsentantskabsmøde, som finder sted
her i Vordingborg.
Det er et skelsættende møde vi skal afholde her i Gåsetårnets by, fordi den 29. september 2018
bliver SABU nemlig 100 år og samtidig skal vi tale fusion.
Bokseunionen blev skabt i 1918 som Københavns Amatør Bokse Union (KABU). I 1923 blev
Sjællands Amatør Bokse Union (SABU) etableret med Aage Petersen som formand.
I 1976 blev KABU og SABU lagt sammen som en fælles Bokseunion for København, Sjælland og
Øerne med Preben Balslev fra BK Kvik som den første formand. Ved denne sammenlægning
betyder det så at SABU overtager KABUs "fødselsdag" fra 1918, hvorfor vi i år kan fejre 100 års
fødselsdag.
Når nu vi er i det historiske lag, skal det nævnes at den længst siddende formand for KABU er
Johannes Christensen fra BK Hermod, som sad fra 1935-44 og igen fra 1945-60.
Når nu jeg startede med at fortælle at det var et skelsættende møde vi skal have her idag, så er
det jo fordi vi også skal tale om en fusion mellem SABU - JABU og DaBU. Dvs. at når mødet er
slut har vi fundet en dato hvor jeg som formand kan overdrage nøglerne fra SABU til DaBU med
ordrerne:
"Pas godt på dem, der ligger meget historie i disse nøgler".
Mange timers frivilligt arbejde, meget passion og stolthed fra lederarbejde og ikke mindst fra
boksernes side af. Der er blevet kæmpet og svedt for SABU. Bokserne har med stor glæde bokset
sig frem til finalerne og modtaget Guld og Sølvmedaljer. De har repræsenteret SABU som deres
"fædreland".
Derfor er det selvfølgeligt også vemodigt at vi skal taget dette alvorlige skridt mod en
sammenlægning. Undertegnede og SABUs bestyrelse har i mange år kæmpet imod en
sammenlægning, da vi på daværende tidspunkt ikke har ment at den daværende siddende DaBU
bestyrelse har kunne varetage denne opgave. Nu er der kommet ny ledelse, som kan skabe et nyt
platform hvor boksesporten kan udvikle sig fra.
Det har vi i SABU tiltro til.

Dansk boksning står midt i en utrolig vigtig omstillings- og forandringsproces. Vi har tabt terræn til
andre kampsportsgrene, og for at vende udviklingen må vi effektivisere og samle kræfterne.
Undersøgelser viser, at fremtiden kalder på en samlet dansk bokseunion uden lokalunionerne
SABU og JABU.
JABU har allerede sagt ja til at blive lagt ind under DaBU. Det sker den 2. september i år. Vil SABU
gøre det samme? Dette afgørende valg blev tirsdag den 26-06-2018 drøftet på et stormøde i
Idrættens Hus med deltagelse af repræsentanter fra DaBU, SABU og DIF.
35 Ledere fra sjællandske klubber var blandt dem, der var kommet for at høre om tankerne bag en
fremtidig sammenlægning. Efter en god præsentation af DIFs specialkonsulent Jan Darfelt og
DaBU, fremlagde SABUs bestyrelse sine tanker.

I SABUs bestyrelse er vi helt på det rene med, at forandringer er nødvendige. At en fusion er
løsningen. Og her agter vi at være med helt fra start. Fra første slag på klokken i første omgang,
så at sige.
Boksedanmark skal have en ny platform, hvor vi udvikler på ny. Vi skal have ekstra energi, og
denne skal gå fra den enkelte klub og til DaBU.
Som før omtalt har SABU eksisteret i 100 år. JABU har lige så mange år på bagen. Men vi enige
om, at dansk boksesport ikke længere skal stå på tre ben. Vi skal være en stærk og samlet enhed.
En sådan fusion er en match til tiden vi lever i. Den er en tilpasning til de krav, som klubberne
stiller til effektivitet og udvikling. Og den vil ikke mindst øge dansk boksesports muligheder for igen
at få en større markedsandel på kampsportsområdet.
Vi skal have momentum tilbage. Og derfor vil SABU gøre sit til, at fusionen bliver en succes. Vi vil
gøre vores til, at det bliver en god sammensmeltningen, hvor to boksekulturer – den sjællandske
og den jyske - mødes og taler sammen sprog. Samtidig forventer vi en DaBU-bestyrelse, der er
villig til at fordele sol og vind lige.
SABU er helt klar over, at disse fremtidsplaner vil kræve en stor indsats i de enkelte klubber. Men
vi er sikre på, at ledere rundt om i klubberne er parate til skifte boksehandsker ud med
arbejdshandsker.
I SABU glæder vi os til at være med til at præge denne udvikling.
Nok om fusion!
I den forgangene sæson har SABU skiftet bestyrelse, efter vi frigav kasserer Michael Jensen til
DaBUs bestyrelse, hvilket resulterede i at vi fik Lotte Rasmussen ind i bestyrelsen, som sekretær
og Anna Peters overtog kasserer jobbet.
Efter SM valgte Bo Bøgeskov at spytte tandbeskytteren og kaste håndklædet i ringen og stoppede
efter 11 års solid arbejde for de sjællandske klubber. (Bo takkes for sin indsats ved
repræsentantskabsmødet)
Bestyrelsen blev hurtigt enig med Kent Hansen, her fra byen om at han indtrådte i bestyrelsen.
Den nye bestyrelse kunne konstitueret sig og afholde deres første møde, for at organisere deres
arbejde, herunder fordele poster og opgaver imellem sig.
Ny formand blev: Søren Rommelhoff
Nyt bestyrelsesmedlem: Kent Hansen
Kasserer: Anna Peters
Sekretær: Lotte Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Claus Bedemann
Den nye bestyrelse kunne meddele de Sjællandske klubber at de:
Betegner sig som en helhed, der forsat vil arbejder for et godt og bredt samarbejder med de
Sjællandske klubber. Der vil vi være lyttende og forstående med stor mangfoldighed. Vi fanger
bredt, hos os betyder din alder ikke at du ikke kan være, eller er et aktiv. Vi ser fordelene med at
blande ungdommens gå på mod, med de rutinerede ledere, der kender kampen på og uden for
kanvassen.
Vi ser SABU som den gamle klassiske Union, der tænker udvikling og er ansvarsbevidste for hele
tiden at promovere sporten.
Vi respektere de nye, vi holder faste i de rutinerede og holder fanen højt, når vi mister de faldende.
Vi bruger Hovedstaden, Sjælland og Ø'erne til nye og gamle tiltag. Vi vil altid være innovative over
for unionens medlemmer.

Vi håbede på stor opbakning fra de Sjællandske bokseklubber til fremtidigt samarbejde. Hvilket I
også givet os.
Vi stod klar med fornyet ENERGI til at tage "arbejdshandskerne" på og ingen problemer eller
udfordringer er for store eller små til, at SABU vil hjælpe klubberne.
Vi fik præsenteret vores bestyrelse på de sociale medier og fastslog klippefast ønske om at
fremme dansk boksning på Sjælland med fornyet energi og troen på, at vi kan skabe et
boksefundament, som vi i fællesskab kan bygge nutidens boksning på.
Vi fortalte at vækst kommer ikke i boksesporten af sig selv. Alle bokseledere og -trænere skal
udvikle deres lederkompetencer. I fællesskab skal vi løfte opgaven, i fællesskab skal vi sætte
boksesporten på dagsorden og fremadrettet blive den fortrukne kampsport.
Boksesporten har sin berettigelse på øverste hylde. Det kræver, at bokseledere og -trænerne
udvikler sig og fornyer træningstimerne på en spændende måde og gør klublivet mangfoldigt.
Fornyer tilgangen til nytænkning og trækker på alle kræfter i klubben.
Vi skal have arbejdshandskerne på, mødes på kryds og tværs. Vi skal brainstorme og lave erfagrupper, der lytter til medlemmerne. Vi skal holde sammen, dele og like, så omverden forstår, at vi
vil noget med vores sport. Vi skal kunne finde de rigtige overskrifter og være forankret lokalt.
Vi skal være sporten, der bliver omtalt og bliver hørt. Og vi er dem, der finder den rigtige dato til at
holde årets bokse dag, hvor alle bokseklubber holder åbent hus.
Bokseledere og -trænere har stor medmenneskelighed. Vi skal turde at vise det offentligt og stå
ved det, som en enhed. Vi skal udvikle boksesporten - og det gør vi sammen!
Som i alle andre idrætsgrene er klubberne afhængige af medlemmerne, det er dem der er med til
at udfylde rammerne og betale kontingent, uanset om de er kampboksere eller motionister.
Vi har stillet spørgsmål om:
Hvordan får vi nye medhjælpere og trænere til klubberne, hvis nu vi alle bliver enige om at lave
vækst?
Hvad er vores muligheder og hvad er vores begrænsninger?
Hvad er klubbernes motivation, hvad er trænernes motivation?
Hvis vi havde et kampråb der lød sådan: Hvad kæmper vi for? Vi kæmper for Vores klub!!!
Hvordan kæmper vi så? Hvor, hvornår og hvordan gør vi det?
Hvis alle bokseledere laver et nyt ritualer. Det er at se sig selv i spejlet, hverdag inden de går i
seng. Siger til sig selv: Udførte jeg 100% ledelse, som var med til at skabe vækst i min klub idag?
Hvis vi ikke kan sige ja til det, så er der vækstpotentiale.
Vi bestemmer selv hvor stor væksten skal være.
SABU har i den forgangene sæson besøgt mange klubber, og vi kan konstatere at forholdene
rundt om i klubberne er i orden, der er god energi og gejst. Så lysten til at gøre det godt ude i
klubberne er der.
I SABU har vi truffet den beslutning at vi vil sørge for at skabe optimisme i boksesporten, skabe
den gode omtale og udvælge de gode historier.
Vi har også konstateret at vi kan ikke gøre det alene. Vi skal have dygtige frivillige hænder til at
hjælpe, derfor har vi allieret os med en journalist til at beskrive de godt historier på de sociale og
trykte medier. Vi ved jo alle at de trykte medier er nedadgående og at BT og Ekstra Bladet er et
kommerciel medie. Derfor har de ikke vores bevågenhed, med mindre der er nogle boksere eller
ledere der træder ved siden af.

Sådan en historie har vi desværre også oplevet, men boksesporten behandlede sagen godt og
hurtigt. Vi lærte at stå sammen mod en træner fra Rudersdal og foragte. Vi lærte at stå sammen og
sige nok er nok imod primitive bokseinteresserede, som var godt igang med at ødelægge vores
fælles sport.
Vi har også ageret vagthund, når Fitness Center prøver at stjæle vores sport, ved at lave
boksestævner, uden SABU eller DaBUs stævnetilladelse. Når der heller ikke er uddannet officials
og læge tilstede. Ja så må vi erkende at dette ikke er godt nok. Derfor siger vi fra, og vil slå endnu
hårdere ned i fremtiden. Vi har løftet pegefingeren, med håb om forståelse. Boksesporten på ikke
ende på forsiden af aviserne med folk der ikke er ansvarlige. Den opgave må I godt hjælpe med at
få bredt ud. Amatør boksestævner foregår i en bokseklub under DaBU.
Det som vi har berettet om i vores sæson, falder i god jord med hvad DaBU gerne vil i fremtiden.
Sammen med alle Jer, vil vi meget gerne være med til at præge fremtiden for Dansk boksning. Vi
tror på at I stadig vil have momentum til at udvikle og skabe fællesskab og boksere der vil
repræsentere Dannebrog og vinde medaljer til Danmark.
Vi er selvfølgelig også sikre på at I vil være mangfoldige og byde alle velkommen, uanset hudfarve
og religion. Dermed vil vi stadig udfører integrations arbejde på det højeste plan.
SABU bestyrelse har et stort stykke arbejde i fremtiden med fusionsplanerne og med Jeres gode
energi og tiltro, så vil vi gøres vores bedste til samarbejde.
Så I som bokseklubber i ro og mag kan gøre det som I er bedst til nemlig at udvikle foreningslivet
og boksere lokalt.
Vedr. fremtid og næste sæson, så holder vi aktivitetsniveauet højt og fortsætter som vanlig stil med
breddestævner og unionskampe, træningssamlinger. Supporter div stævner og turneringer.
Tak for godt samarbejde.
Tak for ordet.
SABUs bestyrelse.

