Team SABUs beretning 2017-2018
I sæsonen 2017-2018 startede Team SABU op efter en kort pause.
Det var med trænerne Bo Bøgeskov, Jyllinge, Lars Larsen Bokseinstituttet Valby og Jesper
Christiansen, Kalundborg. I marts ønskede Bo desværre at trække sig men vi fandt en fin
erstatning i Allan Watsham fra Rødovre BK.
Der har i sæsonen været 7 samlinger, som alle er blevet afholdt i Bokseinstituttets lokaler.
Træningssamlingerne forgår med en god gang opvarmning, hvor efter der er en del sparring
mellem de forskellige boksere.
Gennem sæsonen deltog 22 klubber og 130 boksere i alle aldre, køn og vægtklasser.
Det blev også til 6 unions matches:
Sydsverige vs SABU (i Ystad) 2-6
SABU vs Slesvigholstein (i Vordingborg) 6-2 Gotland vs SABU (i Tidaholm) 10-1
JABU vs SABU (i Brabrand) 4-6
SABU vs JABU (I Høje Taastrup) 4-5
SABU vs Sydsverige (i Helsingør) 4-5
Vi regner med, at fortsætte det samme koncept i 2018-2019, men dog med få ændringer hvis det
er muligt.
Med sportslig hilsen.
Team Sabu Jesper Christiansen Lars Larsen Allan Watsham.
Breddeudvalget beretning.
Der har i sæsonen 2017-18 været afholdt 6 breddestævner fordelt ud på hele Sjælland, de klubber
som har stået for samarbejdet med SABU omkring afholdelse at disse stævner, har løftet en stor
opgave og har opstillede nogle fantastiske rammer. Så stor tak til disse klubber.
Der har været ca 100 tilmeldte boksere til hvert breddestævne, og mellem 30-45 kampe hver gang.
Fordelt på diplom og breddekampe.
Omkring diplom kampe har de trænere der har deltaget, virkelig været gode til, at holde det ned på
et teknisk niveau. Stor ros til alle trænere ved disse kampe. Det har også som de forgangne år
været trænerne der har stået for, at bedømme diplom kampene. Det har i den forbindelse været
godt, at nye som gamle ansigter ved bordene rundt om ringen. Uden trænernes hjælp kan
diplomkampe jo ikke afvikles.
Omkring breddekampene har det været dejligt at
se, så mange boksere af begge køn virkelig gi
den en over nakken, og kæmpe for en sejr
mellem tovene. Også her har de fremmødte
trænere virkelig også vist sig fra deres gode side.
Ved det sidst afholdte stævne i Høje Tåstrup
forsøgte vi os med en ny måde, at afholde
breddestævne på. Det vil sige diplom om
formiddagen, og breddekampe om aften. Dette
må siges at være en succes. Så derfor er det nu
muligt i denne kommende sæson, at byde ind på
et SABU stævne hvor man har 2 muligheder at
vælge imellem ifm. måden hvor på det afholdes.
Dette er beskrevet inde på SABUs hjemmeside.
Mvh Breddeudvalget

