Beretning:
Sæsonen 2016/17 er overstået og det blev en sæson hvor man kan ane at der er lidt grøde i de Sjællandske
foreninger i form af en masse nye boksere og ledere, som tager del i en positiv udvikling, som betyder at
der er flere boksere som deltagere til vores breddestævner og mesterskab.
Denne udvikling betyder også at klubstævne aktiviteten er steget lidt i den forgange sæson, hvilket skyldtes
at flere folk i klubberne arbejder for at afholde deres egne aktiviteter til fordel for de lokale boksere og
områder.
Det betyder at vi får sat boksningen mere i relief ude i de forskellige byer og det skaber en større interesse
for lokallivet og lokalaviserne til gavn for os alle.
Det er dejligt at mærke at der er gang i de fleste af vores medlemsklubber og vi kan mærke en del flere
forespørgsler om flere og andre aktiviteter fra SABUs side.
Det er vi i bestyrelsen også indstillet på at indfri og der vil i den kommende sæson arbejdes med at få
forankret flere aktiviteter på både sportslig og ledelses plan. Vi håber selvfølgelig at vores aktiviteter får
opbakning fra klubberne og deres medlemmer.
Vores mesterskaber kørte på skinner i samarbejde med Ringsted og vi havde et stort antal tilmeldte
boksere, hvilket på papiret gjorde at mesterskaberne ville blive historisk, hvis man kigger de sidste 5 års
deltagerantal igennem. Desværre røg der i ugen optil mesterskaber en masse afbud ind på kontoen og det
minimeret deltager antallet.
Det er trist at så mange boksere melder fra i sidste øjeblik og det skaber en masse mestre uden kampe eller
meget få kampe til arrangementet. Det skal vi have ændret og SABUs bestyrelse er i gang med at overveje
hvordan vi kan tilsikre at flere boksere rent faktisk også kommer til start ved SM, når de er tilmeldt.
Om vi skal tage en tilmeldingsgebyr pr. deltager, hæve bøden for udeblivelse eller at lade være med
offentliggøre navnene på deltager indtil efter indvejningen er nogle de overvejelse vi gør os.
Men hvad siger repræsentantskabet?
I den forgange sæson havde vi i samarbejde med DIF og Get2sport et netværks arrangement i Idrættens
hus med 7 inviteret klubber for at skabe en dialog omkring integrering af unge for udsatte bolig områder og
deriblandt at formidle og videregive viden imellem de deltagende klubber. Arrangementet var en stor
succes og vi håber at vi kan fortsætte denne gruppe, samt lave opstart af 1-2 netværksgrupper med andre
klubber, med forskellige indhold. Grupperne er for skabe mere viden om og imellem klubberne.
Sæsonen har budt på 7 breddestævner, hvoraf de 6 af dem blev afholdt som et forsøg inde i BK Kellys
lokaler i Grøndalscenteret, hvilket har været et godt initiativ til at skabe en fast base for afholdelsen af
stævnerne. Vi har igen valgt at høre på de mange kommentarer vi har fået og dermed valgt i den
kommende sæson at åbne op for at alle klubber igen kan ansøge om breddestævner, således at stævnerne
kommer rundt på Sjælland og skaber opmærksomhed i lokal området. Vi håber at vi i den kommende
sæson kan komme op på 8-9 stævner.
Sidste sæsons rep. møde bød vi ind til dialogen omkring SABU og Dansk boksnings fremtid og vi fik en sober
snak omkring hvad vores medlemmer ønskede af SABUs bestyrelse fremadrettet i form af aktiviteter og
uddannelser. Det er noteret og vi har også gjort dette i den forgangne sæson, samt vil forsøge at forøge
tingene i den kommende sæson.

Men den snak vi tog sidste år er nu mere aktuelt end længe, da DaBU står overfor et valg af en ny ledelse
efter at Benny Jørgensen og Hans Boesen stopper og dermed giver grobund for en ny tid i DaBU.
Det er altid ved sådanne milestene vigtigt at man stopper op og giver sig til at reflektere lidt over hvilken
retning man ønsker at bevæge sig og det er klart at vi foreninger i SABU må have en klar snak om hvad vi
ønsker for fremtiden i Dansk boksning og vi ønsker at vi bruger en del tid på at have en snak om dette emne
på vores rep. møde, således at vi alle kan komme til orde, men også få dannet et fælles fodslag på hvilken
vej vi i SABU ønsker.
Skal SABU bestå eller skal vi lukke unionen ned?
Der er nok mange som er orienteret om at JABUs klubber har besluttet sig til at give bestyrelsen 12
måneder til at lave en aftale med DaBU om at skulle lukke ned og det har vel også skabt en del snak
omkring hvordan vi i SABU ser på dette og om vi også vil lukke ned.
Vi, SABUs bestyrelse, ser ikke for nuværende at vi skal lukke vores union ned, da fremtiden for Dansk
boksning ikke er lagt på skinner.
Der skal vælges næsten en helt ny bestyrelse til at lede Dansk boksning og deres visioner, missioner og
værdier for fremtiden er ikke blevet besluttet.
Derudover er den kommende formand kun siddende for 1 år, da DaBUs formand er gået før tid.
På baggrund af disse parameter mener vi ikke at det er seriøst for nuværende at skulle tale om en
nedlæggelse af vores union, men vi forholder os klart at gøre det, såfremt at repræsentantskabet har dette
ønske. Det er jo vores medlemmer som bestemmer, hvilken vej SABU skal bevæge sig.
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