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Til SABUs klubber og interessanter
Udtalelse vedrørende den verserende straffesag omkring en boksetræner som er tiltalt for voldtægt.
SABUs bestyrelse er den 29. december 2017 blevet bekendt med oplysninger om, at en træner fra Rudersdal
bokseklub er blevet tiltalt for voldtægt og andre seksuelle overgreb mod en 15-årige bokse-elev.
SABUs bestyrelse har henset til sagens alvorlige karakter overdraget sagen til DaBUs bestyrelse, som er det
dømmende organ indenfor dansk amatør boksning. DaBUs bestyrelse er aktuelt i dialog med DIFs konsulenter
omkring håndteringen af den verserende straffesag.
Det er en meget trist sag, som har ramt vores sport og det er vigtigt, at vi alle accepterer at DaBU i samspil med
DIF kan og vil håndtere opgaven med den største alvorlighed, samt at alle giver dem den fornødne tid og ro til at
løse dette på den rette måde.
Sagen er overgivet til DIFs jurister og DaBU/SABU er underlagt deres håndtering af sagen.
Henset til sagens alvorlige karakter skal vi fra SABUs side orientere om, at SABU i fællesskab med Rudersdal
bokseklub er blevet enige om, at den tiltalte boksetræner suspenderes fra sit virke som boksetræner i Rudersdal
bokseklub og fratages muligheden for at virke som træner/frivillig mv. i enhver bokseklub med tilknytning til SABU
indtil, at der er truffet endelig afgørelse i den verserende straffesag mod den pågældende træner.
Slutteligt skal SABU henstille til, at alle uanset om de har/er tilknyttet en bokseklub, afventer straffesagens
endelige konklusion og i øvrigt lader DaBU håndtere sagen i forvisningen om, at den pågældende træner er
suspenderet fra sit virke som træner i Rudersdal bokseklub og endvidere er frataget muligheden for at virke som
træner/frivillig mv. i enhver bokseklub med tilknytning til SABU indtil, at der er truffet en endelig afgørelse i den
verserende straffesag mod pågældende.
Når der er truffet endelig afgørelse i den verserende straffesag, og sagen i øvrigt er blevet fuldt ud belyst, vil SABU
i fællesskab med DaBU træffe en endelig afgørelse om den pågældendes træners fremtidige muligheder for at
virke som træner i Rudersdal bokseklub, herunder træffe en endelig afgørelse om den pågældendes træners
mulighed for fremover at være tilknyttet øvrige bokseklubber med tilknytning til SABU.
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