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Sportsregulativ 
for 

DANSK PROFESSIONELT BOKSE-FORBUND 
Danish Professional Boxing Federation 

 
 
 
Generelle bestemmelser: 
 Artikel 1 
 

Alle protester vedrørende dette regulativ skal skriftligt indgives til Forbundet. Sportskomitéen 
behandler og afgør protesterne i første instans, og Sportskomitéens afgørelser træder i kraft, når de 
er godkendt af bestyrelsen. 

Sportskomitéen har ret til på eget initiativ at indstille til sanktioner mod overtrædelser af 
Sportsregulativet bestemmelser, samt i alle andre tilfælde, hvor den skønner det nødvendigt for 
boksesportens anseelse. Indstilling behandles af bestyrelsen. 

Lovkomitéen kan med bestyrelsens godkendelse ændre sportsregulativets bestemmelser, således 
at sportsregulativet til enhver tid er i overensstemmelse med Justitsministeriets ”Bekendtgørelse om 
Offentlige Boksekampe” og den almindelige  praksis i de førende internationale forbund. Alle 
ændringer i sportsregulativet skal meddeles DPBF’s licenserede og medlemmer skriftligt senest 14 
dage efter ændringernes vedtagelse.  
 
 Artikel 2 
 

Afgørelser truffet af forbundets bestyrelse kan inden for et tidsrum af 8 dage - regnet fra datoen 
hvor afgørelsen bliver skriftligt forkyndt - appelleres, ved fremsendelse af en skriftlig klage til DPBF. 
Denne appel suspenderer ikke den trufne afgørelse under appelbehandlingen.  
Alle afgørelser truffet af bestyrelsen kan indbringes for generalforsamlingen. 
 
 Artikel 3 
 

Forbundet kan idømme straffe i form af bøder og/eller suspension eller annullering af licens 
og/eller indgåede kontrakter. 

Straffene er følgende: 
- Bøder. 
- Suspension eller annullering af licens for 
  et begrænset tidsrum eller for bestandig. 

Udenlandske boksere og/eller deres licenspligtige stab kan ligeledes idømmes straf. 
 
 
Kontrakter: 
  
 Artikel 4 
 

Alle kontrakter afsluttet med en suspenderet licenshaver er ugyldige, så længe suspensionen 
varer. 
 
 
Afholdelse af stævner: 
 Artikel 5 
 

Såfremt bestyrelsen godkender et påtænkt stævne, og der er opnået tilladelse hertil, skal 
arrangøren senest 14 dage før stævnets afholdelse fremsende følgende oplysninger til formanden: 
 

1. Promotorens navn. 
2. Tid og sted for den officielle vejning og lægeundersøgelse. 
3. Tid og sted for stævnets afholdelse. 
4. Program for stævnet. 
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Forbundet kan afvise en planlagt kamp grundet ulig matchning.  
 

I fald bestyrelsen finder det nødvendigt, kan den kræve yderligere oplysninger om arrangementet 
af arrangøren. 

Eventuelle ændringer i programmet skal straks meddeles Forbundet. 
Forbundet kan kræve, at promotoren, senest 8 dage før kampdagen hos kassereren skal deponere 

en garantisum/bankgaranti for samtlige gager. I fald garantisummen/ bankgarantien ikke erlægges, 
kan Forbundet trække sin godkendelse af stævnet tilbage. 
 
 Artikel 6 
 

Ingen boksere må, ud over den aftalte purse, modtage penge af en person, der er økonomisk 
interesseret i kampens udfald. 
 
 Artikel 7 
 

  Alle personer der deltager i eller arrangerer kampe efter DPBF’s regulativer og love 
bærer selv ansvaret for såvel eventuelle økonomiske følger som for eventuelle legemlige 
skader der måtte fremkomme under eller som forpligtelser af kampene. 

 
 Artikel 8 
 

Den licenshavende promotor har over for DPBF følgende pligter: 
1. At arrangementet gennemføres forskriftsmæssigt, herunder indhentning af  

   polititilladelse. 
2. At ringen er forskriftsmæssig. 
3. At der er forskriftsmæssige handsker og bandager til stede på kampdagen. 
4. At bestemmelserne om lægeundersøgelse og vejning overholdes. 
5. At reservere pladser til bestyrelsens medlemmer, samt til de af forbundet udpegede 

officials. Adgangskort, der også giver adgang til boksernes omklædningsrum, skal være 
bestyrelsen i hænde senest ved indvejningen forud for stævnet. 

  6. At bistå DPBF med alle ønskede oplysninger og holde sig forbundets pålæg 
   efterretteligt. 
 

        Artikel 9 
 
Såfremt hotelophold er nødvendig for bestyrelse og officials, skal arrangøren afholde denne udgift 

ud over den erlagte stævneafgift. 
 

   
 Artikel 10 
 

Ingen bokser må deltage i en kamp før tidligst 2 uger efter sin seneste kamp. Sportskomitéen kan 
dog i enkelte tilfælde dispensere herfra. 
 
  Artikel 11 
 

Ved nationale mesterskabskampe for mænd skal der bokses 8, 10 eller 12 omgange á 3 minutters 
varighed, med 1 minuts pause mellem omgangene.  

 
Ved nationale mesterskabskampe for kvinder skal der bokses 8 eller 10 omgange á 2 minutters 

varighed, med 1 minuts pause mellem omgangene.  
 
 Artikel 12 
 

Usportslig optræden i eller ved ringen af boksere, promotorer, managers eller sekundanter kan 
medføre strafansvar. Ligeledes kan en bokser, der møder til en kamp i tydelig mangelfuld 
træningstilstand, straffes. 
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 Artikel 13 
 

Boksere, der ansøger om licens, er pligtige til at underkaste sig den lægelige undersøgelse som 
Lægekomitéen, Sundhedsstyrelsen og Justitsministeriet måtte kræve, samt underskrive en erklæring 
om at ville samarbejde med Anti Doping Danmark. 

 
  Artikel 14 
 

Boksere skal ved start i udlandet være i besiddelse af starttilladelse for den pågældende kamp. 
Ansøgning om starttilladelse i udlandet stiles til formanden i god tid inden - og senest 8 dage før - 
kampens afholdelse vedlagt dokumentation for, at de krævede medicinske undersøgelser er 
tilfredsstillende gennemført. 

 
 
 
Mesterskaber og konkurrencer: 
  Artikel 15 
 

Forbundets kan udskrive kampe om det danske mesterskab. Vinderen af sådanne kampe vil 
oppebærer titlen ”Dansk Mester”. Rettigheden til titlen er DPBF's. Derfor kan bestyrelsen forlange, 
at en mester forsvarer sin titel og udskrive kampe om titlen.  Hvis ikke dette forlangende 
efterkommes, så kan mesteren fratages titlen. 
 
Vægtklasser: 
 
 Artikel 16 
 

Op til  Op til 
   kg     lbs 

 
Mini-Fluevægt 47,63 = 105  
Let-Fluevægt 48,99  = 108 
Fluevægt 50,80  = 112 
Super-Fluevægt 52,16  = 115 
Bantamvægt 53,52  = 118 
Super-Bantamvægt 55,34  = 122 
Fjervægt 57,15  = 126 
Super-Fjervægt 58,97  = 130 
Letvægt 61,23  = 135 
Super-Letvægt 63,50  = 140 
Weltervægt 66,68  = 147 
Super-Weltervægt 69,85  = 154 
Mellemvægt 72,57  = 160 
Super-Mellemvægt 76,20  = 168 
Let-Sværvægt 79,38  = 175 
Cruiservægt 90.71  = 200 
Sværvægt 90,71+ = 200+ 

 
 
Ringen: 
 
 Artikel 17 
 
A. Krav 

Ved alle konkurrencer skal ringen opfylde følgende krav: 
 
1. Størrelse 

Ringen skal være kvadratisk og hver side skal inden for tovene måle mellem 4,9 og 7,3 meter.  
 
2. Ringgulvet og hjørnepuder 

Ringgulvet skal være af sikker konstruktion. Det skal være plant og fri for hæmmende fremspring 
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og skal gå mindst 50 cm uden for tovene. Det skal være forsynet med 4 hjørnestolper, som skal være 
godt polstrede eller på anden måde være konstrueret således, at de ikke kan forårsage skade på 
bokserne. 

Rødt og blåt hjørne skal være diagonalt over for hinanden, mens de to neutrale hjørner skal være 
markeret med hvid farve. 

 
3. Ringunderlag 
 

Ringgulvet skal være dækket af filt, gummi eller andet passende godkendt materiale, der er i 
besiddelse af samme elasticitet. Materialet skal have en tykkelse på minimum 1,3 cm. Herover skal 
der være stramt udspændt og fastholdt kanvas. Filt, gummi eller andet godkendt materiale samt 
kanvas skal dække hele ringgulvet på platformen og være skridsikkert og stødabsorberende. 
 
4. Tovene 
 

Der skal være fire tove, af en tykkelse på min. 3 cm og max. 5 cm, stramt trukket fra hjørne til 
hjørne i henholdsvis 41 cm, 71 cm, 102 cm og 132 cm's højde. Tovene skal dækkes med et blødt eller 
glat materiale. Tovene skal sammenbindes på hver side med samme interval med to stykker 
tætvævet kanvas i 3-4 cm bredde. Stykkerne må ikke glide langs tovet. 

 
 

5. Trapper 
 

Ringen skal være forsynet med 2 trapper. De skal være placeret i henholdsvis rødt og blåt hjørne. 
Disse benyttes af boksere og sekundanter, samt stævnelægen. 
 
 
Handsker: 
 
 Artikel 18 

 
I herrekampe skal der anvendes 8 oz handsker i vægtklasserne fra Mini-Fluevægt til og med 

Weltervægt. Fra og med Super-Weltervægt til og med Sværvægt skal anvendes 10 oz handsker. 
Handskerne bør i hver enkelt kamp være ens, af samme fabrikat og af typen med fasthæftet 

tommelfinger. Dog tillades det at handskefarven er forskellig, således at røde handsker kan benyttes 
af bokseren i rødt hjørne og blå handsker kan benyttes af bokseren i blåt hjørne.  

Samtlige kvindekampe skal afvikles med 10 oz handsker. 
Snørebåndene på handskerne skal dækkes af tape. 
For internationale kvalifikations- og titelkampe gælder de internationale forbunds regler på 

området 
 
 
Bandager: 
  Artikel 19 
 

De godkendte bandager i mesterskabskampe, samt i alle øvrige kampe er følgende: 
 

1. 1 stykke tape 1,9 m langt og 5 cm bredt, som ikke må rulle, men være anbragt fladt på hver 
hånd. Tapen må ikke dække bokserens knoer. Tape må ikke hæftes direkte på huden. 

 
2. En blød bandage, 1,9 m lang og 5 cm bred til hver hånd, beregnet til vægtklasserne op til 

Mellemvægt. Fra og med Mellemvægt er det tilladt at benytte 2,5 m tape og 2,5 m blød 
bandage. 

 
Ud over den tilladte tape og bandage må intet yderligere være under handskerne.  
 

 
Påklædning: 
 Artikel 20 
 

Det reglementerede bokseudstyr indbefatter en skridtbeskytter (cup), bokseshorts, hvor 
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overkanten ikke må gå højere end bæltestedet, støvler, der skal være lavet af blødt materiale og ikke 
være forsynet med pigge, hårde såler, eller hårde hæle. 
 
 Artikel 21 
 
En bokser skal under hele kampen benytte tandbeskytter. 
 
 
Indvejning: 
  Artikel 22 
 

Alle boksere skal før en kamp vejes på en justeret vægt. Den justerede vægt, der anvendes til 
indvejningen, skal være til stede for bokserne til kontrolvejning senest 2 timer før det fastsatte 
tidspunkt for den officielle indvejning. Indvejningen forestås af den af DPBF udpegede repræsentant. 

 
 
 
 

 Artikel 23 
 

En boksers vægt er det nøgne legemes vægt på indvejningstidspunktet. Vejning skal finde sted 
dagen før og senest 24 timer inden stævnestart. DPBF's repræsentant kan i enkeltstående tilfælde 
dispensere herfra, således at vejningen finder sted på kampdagen. 

Ved mesterskaber skal udfordreren vejes først. 
En bokser, som ikke kan gøre vægt, har ret til at blive vejet ind igen i op til 2 timer efter første 

vejning. 
 
 Artikel 24 
 

Til stede ved indvejningen skal være: 
 

1. Bokserne 
2. Boksernes repræsentanter 
3.  Stævnets promotor eller stedfortræder 
4. Stævnelægen 
5. Forbundets supervisor for stævnet 

 
 
 Artikel 25 

 
Vægten skal konstateres nøjagtig og opgives til supervisoren. Offentliggørelse af urigtige vægttal 

fra promotors eller managers side straffes med bøde og/eller fratagelse af licens. Stævnets 
supervisor skal forbyde en kamp, hvor der konstateres så stor vægtforskel mellem bokserne, at 
kampen må skønnes uforsvarlig. Samme ret har stævnets læge. 

Bokserens officielle vægt skal annonceres i ringen umiddelbart før kampen sættes i gang. 
 
 Artikel 26 
 
  En lægelig undersøgelse af bokserne, der foretages af den af DPBF udpegede stævnelæge skal 
finde sted i forbindelse med indvejningen for at bekræfte at bokserne er i en forsvarlig fysisk tilstand 
til at kunne bokse. Ligeledes skal boksernes gyldige licens/starttilladelse fra deres nationale forbund 
samt dokumentation af forudgående lægeundersøgelser checkes og godkendes af stævnets læge og 
supervisor. 
 
Lægen: 
 Artikel 27 
 

Bestyrelsen drager omsorg for, at der ved ethvert stævne er mindst 1 læge til stede. Ved hvert 
stævne skal der udpeges en officiel stævnelæge med erfaring inden for sportsmedicin. Mindst 1 læge 
skal have tilladelse til selvstændigt virke som læge i mindst 3 år. 

Under stævnet skal lægen/lægerne sikre sig, at kampene afvikles i overensstemmelse med alle 
sikkerhedsmæssige forskrifter (jvnf. også med artikel 29). 
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Lægen skal være til stede ved indvejningen af bokserne og i forbindelse med indvejningen 
undersøge boksernes sundhedstilstand, samt indhente boksernes underskrift på en erklæring om, at 
bokserne føler sig sunde og kampdygtige og intet har skjult for lægen vedrørende deres 
sundhedsmæssige tilstand. 

Bokserne er pligtige til at besvare alle lægens spørgsmål vedrørende deres sundhedstilstand og 
må ikke fortie eventuelle sygdomme og medicinindtagelse, selvom der ikke spørges direkte herom. 
 Lægens attest afleveres til bestyrelsen - undtagen ved internationale mesterskaber, hvor attesten 
sammen med de internationale lægeformularer, der skal udfyldes i forbindelse med titelkampe, 
afleveres til den fungerende supervisor. 

Der skal altid være mindst 1 læge til stede ved ringside under kampenes afvikling. 
Under kampenes afvikling skal lægen stå til rådighed, i fald kamplederen ønsker hans lægelige 

vurdering af boksernes tilstand. Lægen kan dog på eget initiativ besigtige bokserne i pauserne 
mellem omgangene. 

Ved titelkampe er det stævnelægens ansvar at sørge for adrenalin 1/1000 til de to bokseres 
chefsekundanter. 

Promotoren skal sikre lægerne plads umiddelbart ved ringside. 
 
Supervisorer: 
 
 Artikel 28 
 

Ved enhver international kvalifikations- eller titelkamp er den af det pågældende internationale 
forbund udpegede supervisor øverste administrative myndighed. 

Endvidere skal DPBF ved nationale stævner udpege en supervisor, hvis opgave er: 
- at være overordnet ansvarlig for kampens retmæssige og forsvarlige gennemførelse. 
- mellem omgange fra kamplederen at modtage dommernes scorekort og indføre 

pointene på et masterkort.  
- umiddelbart ved kampens afslutning at sammentælle de tre dommeres point, samt 

efterfølgende at drage omsorg for at hver enkelt dommer attesterer masterkortet og 
derved bekræfter at den korrekte pointgivning er overført fra scorekortet til 
masterkortet. 

- at formidle navnet på vinderen, kampens resultat samt, ved pointafgørelse, 
dommernes totale score til stævnespeakeren. 

 
Kamplederen:  
 
 Artikel 29 
 

Alle kampe ledes af en kampleder, der er licenseret af DPBF eller af et DPBF anerkendt forbund. 
Kamplederen leder kampens afvikling og sørger for at samtlige regler og sikkerhedsbestemmelser 

overholdes (jvnf. med artikel 27 andet afsn.). 
 
 Artikel 30 
 

Kamplederen instruerer bokserne før kampen. 
 
 
 Artikel 31 
 

Kamplederen kan stoppe en kamp, hvis han mener at en af bokserne er udbokset eller ude af 
stand til at fortsætte kampen. 
 
 Artikel 32 
 

Kamplederen kan med eller uden forudgående varsel diskvalificere en eller begge boksere for et 
groft brud på reglerne, begået af bokseren/bokserne eller deres sekundanter. 

 
 Artikel 33 
 

Kamplederen kan stoppe en kamp og erklære "no decision", hvis bokserne undlader at bestræbe 
sig på at vinde kampen. 
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 Artikel 34 
 

Hvis kampen må stoppes før afslutningen af det fastsatte antal omgange på grund af en uforudset 
eller hændelig årsag, vil bokseren, som er foran på scorekortene, blive erklæret for vinder af 
kampen, såfremt 4. omgang er afsluttet (5. omgang begynder, når 4. omgang er afsluttet. Pausen 
mellem 4. og 5. omgang regnes således til 5. omgang). Stoppes kampen før 4. omgang er afsluttet, vil 
afgørelsen blive teknisk uafgjort (technical draw). 

Ikke afsluttede omgange skores af dommerne og inkluderes i den endelige opgørelse 
af kampens skore. 
 
 Artikel 35 
 

Ved et "knock-down" skal kamplederen, efter at have sendt den anden bokser til neutralt hjørne, 
påbegynde tællingen over den bokser, der er slået i gulvet. Tællingen skal foregå højt og tydeligt fra 
1 mod 10 med 1 sekunds interval, og således at den kan opfattes af bokserne. Tælling foretages 
sideløbende af tidtageren på en sådan måde, at den er både hørlig og synlig for kamplederen. 
Tællingen påbegyndes med "1", når 1 sekund er forløbet efter at bokseren blev slået i gulvet. 
 
 Artikel 36 
 

Gong-gongen/klokken kan ikke redde en bokser i nogen omgang, heller ikke i sidste omgang. 
 
 

Dommerne: 
 Artikel 37 
 

De af forbundet til hvert enkelt stævne udpegede dommere, dømmer og afgør kampen ved 
pointgivning efter DPBF’s regler. Ved alle kampe skal der være 3 dommere, hvoraf den ene kan være 
kamplederen. 

Kamplederen kan i enkeltstående tilfælde også fungere som enedommer. 
 
 Artikel 38 
 

DPBF udleverer scorekort til dommerne senest umiddelbart før en kamps begyndelse. 
Kamplederen indsamler scorekortene i mellem omgangene og overgiver disse til supervisoren, der 
ved kampens afslutning gennem stævnespeakeren meddeler resultatet til publikum. Kampenes 
masterkort opbevares af DPBF. 
 
 Artikel 39 
 

Ved alle andre kampe end internationale mesterskabskampe afleveres scorekortene og 
masterkortene til Officialskomitéen, der opbevarer materialet i et særligt arkiv. 

Promotoren, managers eller de involverede bokseres repræsentanter har ret til efter en kamps 
afslutning at kontrollere scorekortene. 

Offentlige meddelelser eller kommentarer til medierne om en kamp må kun gives af DPBF’s 
formand. 

 
 

Pointtildeling: 
 Artikel 40 
 

Pointgivning sker på følgende måde: 
Ved afslutning af hver omgang tildeles vinderen af en omgang 10 point og taberen 9 eller 8 point 

under hensyntagen til angreb, forsvar, taktik, teknik og effektivitet. 
Ved tildeling af point skal der tages hensyn til alle stød, sving eller slag ført med knofladen og med 

lukket handske, der rammer på et hvilket som helst sted af hovedets sider og forside, samt alle 
steder på kroppen over bæltestedet, dog ikke i nyreregionen, ryggen eller i nakken. 

Desuden skal der tages hensyn forsvar og for almindelige parader, dukninger, undvigelser, 
sidestep, stoppestød og modangreb. 

Dommerne skal tilstræbe at finde en vinder af hver omgang. Kun i enestående tilfælde bør en 
omgang scores lige. 
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Pointtallene skal skrives med blæk, og der må ikke rettes på tallene eller skrives over. 
Kamplederen kan fratrække 1 eller 2 point fra en boksers score, hvis han forbryder sig mod 

reglerne. Kamplederen meddeler dette til dommerne, der skal efterkomme hans beslutning. 
Dommerne har altså ingen mulighed for at omstøde kamplederens beslutning om, at der skal 
fratrækkes point. Fradrag af point føres i den særskilte rubrik på scorekortet og indregnes således 
ikke i scoringen af omgangen. 

 
Hvis en bokser bliver slået i gulvet – knock-down – (når kamplederen tæller over bokseren) skal 

dommererne fratrække 1 point fra hans score. 
 
 

Tidtageren: 
 Artikel 41 
 

Tidtagerens pligter er: 
- At signalere - ved hjælp af fløjte - 10 sekunder før begyndelsen af hver omgang. 
-  At angive - ved slag med en hammer på bordpladen - når der er 10 sekunder tilbage af en 

omgang.  
- At angive - ved slag med en hammer på gong-gongen eller brug af klokke - begyndelsen og 

afslutningen af hver omgang. 
- At - når en bokser er "nede" - starte tællingen og tydeligt over for kamplederen angive 

sekunderne. 
Tidtageren må kun på påbud fra kamplederen stoppe uret. Dette angives ved at kamplederen 

signalerer et "T" ved at føre fingerspidserne på den ene hånd op mod håndfladen på den anden 
hånd. - Uret sættes i gang igen, når kamplederen kommanderer "box". 

 
 
Sekundanter: 
 Artikel 42 
 

Antallet af sekundanter i ringhjørnet må ikke overstige 4. Kun én af sekundanterne må befinde sig 
inden for tovene i pauserne mellem omgangene. 

Før kampen skal hver bokser meddele DPBF navnet på sin chefsekundant. Denne har 
kommandoen i bokserens hjørne, og bokseren er ansvarlig for og bundet af hans og de øvrige 
sekundanters handlinger. 

Sekundantens pligter er: 
- at sørge for sin boksers fornødenheder før kampen og i pauserne mellem omgangene. 

Samtlige sekundanter skal adlyde direktiver fra kamplederen.  
Sekundanterne skal sørge for, at ringen gennem alle omgange er ryddet for alle genstande - stole, 

håndklæder, is, vand med mere - som har været anvendt ved deres betjening af bokseren. 
Chefsekundanterne kan opgive for sin bokser dels ved direkte appel til kamplederen, dels ved at 

kaste et håndklæde ind i ringen Sekundanten kan dog ikke opgive under igangværende tælling. 
Et brud på disse regler af en sekundant kan forårsage diskvalifikation af den bokser, han 

sekunderer. 
 
 
Ringinspektører: 
 Artikel 43 
 

Ved nationale  og internationale kampe kan DPBF udpege to ringinspektører blandt de af DPBF 
licensierede, der under kampen er placeret i henholdsvis rødt og blåt ringhjørne, for at sikre at intet 
uregelmæssigt finder sted, samt at kun de tilladte hjælpemidler anvendes. 
 
 
Kampafgørelser: 
 Artikel 44 
 
Sejr på points: 

Sejr til den bokser, som et flertal - d.v.s. mindst 2 - af de 3 dommere har tildelt flest points. 
 
Sejr på KO (knock-out): 

Sejr til den bokser, der med et eller flere hårde stød har sendt sin modstander i gulvet  og gjort 
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ham/hende ukampdygtig i mindst 10 sekunder, og kamplederen som følge heraf har talt bokseren 
ud eller afbrudt tællingen ud fra en vurdering af, at den ukampdygtige bokser har behov for 
umiddelbart lægetilsyn. 

 
Sejr på TKO (teknisk knock-out): 

Sejr til den bokser, hvor modstanderen bliver stoppet af kamplederen på grund af hjælpeløs 
tilstand. Sejr på TKO gives også hvis modstanderen er totalt underlegen og kamplederen skønner 
at en fortsættelse af kampen vil medføre risiko for overlast. TKO (rsc) 
Sejr på TKO gives også hvis modstanderen eller dennes sekundant opgiver. TKO (opg. eller ret.)  
Sejr på TKO gives hvis modstanderen, med et regulært stød, pådrages en skade der er så alvorlig 
at kamplederen eller lægen skønner at bokseren ikke kan fortsætte kampen. 

 
Sejr på diskvalifikation: 

Hvis en bokser forbryder sig gentagne gange mod reglementet, eller hvis en bokser med en enkelt 
forseelse forbryder sig groft mod reglementet, ved eventuelt at slå sin modstander ud med et 
ulovligt slag, nikker modstanderen en skalle eller lignende. 

 
Uafgjort (draw):  

En kamp erklæres uafgjort, hvis alle 3 dommere - eller et flertal på 2 dommere - ved afslutning af 
en kamp har total pointlighed. Uafgjort erklæres også, hvis to dommere har hver sin vinder, og 
den tredje har uafgjort 
 

Teknisk uafgjort (Technical draw): 
Hvis kampen bliver stoppet efter afslutningen af 4. omgang. (5. omgang starter således, når der 
ringes til pause ml. 4. og 5. omgang) på grund af en skade, som bokseren har pådraget sig som 
følge af et hændeligt uheld. 
 

Teknisk afgørelse (Technical decision): 
 

Hvis kampen må stoppes på grund af en hændelig skadevoldende handling, vil den bokser der er 
foran på scorekortene, blive erklæret som vinder på en teknisk afgørelse – (technical decision), 
såfremt 4. omgang er afsluttet. 
           

Kampen erklæres "Ingen afgørelse" - (no decision): 
Hvis kamplederen stopper kampen på grund af, at ingen af bokserne bestræber sig på at vinde 
kampen, eller hvis begge boksere tidligt i kampen er blevet skadede, og de begge derved er ude af 
stand til at fortsætte kampen. 
 
Hvis begge boksere, på grund af samtidigt rammende slag, tælles ud, er afgørelsen ligeledes "no 
decision". 
 

Kampen erklæres "Ingen kamp" - (no contest): 
Hvis en begivenhed, der ikke er under kamplederens kontrol, gør at kampen ikke kan fortsættes. 
Det kan for eksempel være at ringen beskadiges, så det ikke er forsvarligt at kampen fortsætter, 
eller at lyset går ud. Ved udendørs stævner kan det være vejret, der gør det umuligt at 
gennemføre kampen. - Det kan også være publikums opførsel, der gør det uforsvarligt at 
fortsætte kampen. 

 
 
 
Afgørelse i tilfælde af skade: 
 
      Artikel 45 
 
Forsætligt skadevoldende handlinger (intentional fouls): 

Hvis den skadede bokser ikke er i stand til at fortsætte kampen, vil den skadevoldende bokser 
tabe på diskvalifikation. 
I tilfælde af et bevidst ulovligt slag – uanset om slaget forvolder et cut eller skade – vil den 
skadevoldende bokser automatisk blive fratrukket 2 point af kamplederen. 
Hvis den skadede bokser er i stand til at fortsætte kampen, men kampen på et senere tidspunkt 
må stoppes på grund af en forværring af samme skade, går man til scorekortene. Hvis den 
skadede bokser er foran på point, vil han blive erklæret som vinder på teknisk afgørelse (technical 
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decision). Hvis den skadede bokser er bagud på point, eller kampen står lige på scorekortene, vil 
afgørelsen være teknisk uafgjort (technical draw). 
Den bokser, der er skadet på grund af modstanderens forsætlige skadevoldende ulovlige 
handlinger, kan således ikke blive erklæret som taber af kampen. 

 
Hændelige skadevoldende handlinger (accidental fouls): 

Hvis en kamp må stoppes på grund af en skade forvoldt af et lovligt  stød, og den skadede bokser 
er ude af stand til at fortsætte, vil han blive erklæret taber af kampen (L. (injury)).  
Hvis en bokser bliver skadet på grund af en hændelig skadevoldende handling, kan kamplederen 
fratage den skadevoldende bokser 1 point.  
Hvis en kamp må stoppes på grund af en hændelig skadevoldende handling, vil den bokser, der er 
foran på scorekortene, blive erklæret som vinder. på en teknisk afgørelse (technical decision), 
såfremt 4. omgang er afsluttet. 
Hvis kampen stoppes på grund af en hændelig skadevoldende handling, inden 4. omgang er 
afsluttet, vil resultatet være teknisk uafgjort (technical draw) 

 
 
 
Internationale kamplederkommandoer: 
  
 Artikel 46 
 
Det internationale boksesprog er engelsk. I alle lande, hvor boksning udøves, skal kamplederen i sin 
ledelse af kampen anvende følgende 5 kommandoer - og kun disse må benyttes: 
 

- "stop" - for at få et stop i kampen 
- "box" - for at sætte kampen i gang efter et stop 
- "break" - for at skille bokserne og få dem til at gå et skridt tilbage 
- "time" - for at begynde eller slutte en omgang 
- "bokserens navn" -  for at henvende sig direkte til den ene bokser 

 
  
 
  
 Artikel 47 
 

Kommandoen "break" anvendes, når: 
 

- de to boksere holder eller er i clinch 
 
- en af de to boksere holder og dermed 

forhindrer den anden i at bokse 
 

- de to boksere er i infight uden at afgive stød 
 
 
 
Bokseren er nede - "down": 
 Artikel 48 
 
En bokser anses for "nede" når: 
 

- en anden del af hans legeme end fødderne berører ringgulvet. 
 

- ringens tove støtter og holder bokseren oppe, og således forhindrer bokseren i at falde. 
 

  - bokseren slås ud af ringen af et reglementeret stød. I dette tilfælde skal    
 kamplederen optage tælling og tillade bokseren 20 sekunder til uassisteret  
      at komme tilbage i ringen. Hvis bokseren ikke er kampklar i ringen efter 20    
 sekunder, dømmes han som taber på knock-out – ”KO”. 

 
 Artikel 49 
 

Såfremt en bokser går "ned" uden at være ramt, falder, glider eller på anden måde mister 
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balancen, skal bokseren rejse sig øjeblikkeligt. Kamplederen skal øjeblikkelig give et passende tegn 
på sin erkendelse af, at bokseren ikke er slået ned. 
  Hvis en bokser bliver sendt ned som følge af slag, skal bokseren rejse sig, inden kamplederen i sin 
tælling når til ”8”. Når en bokser er ”nede” skal modstanderen gå til det neutrale ringhjørne, der 
anvises af kamplederen. Modstanderen skal blive der, indtil kamplederen har fuldført sin tælling og 
kommanderer ”box”. 

Hvis den stående bokser undlader at forblive i neutralt ringhjørne, skal kamplederen ophøre sin 
tælling, indtil bokseren igen er tilbage i det neutrale hjørne. Derefter skal kamplederen genoptage 
sin tælling fra det punkt hvorfra den var midlertidigt stoppet. 

 
Kamplederen skal ved tælling - så hurtigt som muligt - stille sig mellem den bokser der er ”nede” 

og den stående bokser. 
Boksningen må ikke genoptages før kamplederen kommanderer ”box”. 
Under en tælling må sekundanten ikke kaste håndklædet i ringen for at opgive for sin bokser. 

 
 Artikel 50 
 

Skulle en bokser opgive kampen i pausen mellem omgangene - eller undlade at komme ud når 
gong-gongen lyder for omgangens start - skal bokseren dømmes som taber af kampen på ”TKO” i 
den følgende omgang. 
 
 Artikel 51 

 
Når kamplederen vurderer en bokser er så hårdt ramt, at denne behøver umiddelbart lægetilsyn, 

kan kamplederen afbryde sin tælling og stoppe kampen. I dette tilfælde vil vinderen få sejren på 
”KO”. 
 
 Artikel 52 
 

En bokser og dennes chefsekundant kan under en kamp opgive, hvis de vurderer, at bokseren er 
boksemæssigt underlegen og uden chance for at vinde. 

 
 

Dobbelt tælling: 
 Artikel 53 
 

Når begge boksere samtidig er ”nede”, foretages tælling som ved almindelig knock-down. Hvis 
begge boksere tælles ud, er afgørelsen ”no decision!”. 
 
 Artikel 54 
 

Er en bokser talt ud – ”knock-out” - tildeles denne straks en karantæne på ikke under 4 ugers 
varighed fra såvel kamp som sparring. Stævnelægen afgør i hvert enkelt tilfælde om yderligere 
karantæne er nødvendig for bokserens sikkerhed. 
 
 
Forbudte slag, stød m.m. – ”fouls”: 
 
 Artikel 55 
Bokseren må ikke: 

- Slå eller støde under bæltestedet  
- Simulere at være ramt under bæltestedet 
- Hænge over en modstander eller skubbe ham tilbage 
- Tvinge modstanderens hoved tilbage med den ene hånd 

og støde med den anden 
- Holde i ringens tove 
- Krybe sammen bag paraderne og undlade at kæmpe 
- Holde en modstander eller forlænge en ”clinch” 

Bokserne skal øjeblikkeligt adlyde kamplederens kommando 
”break” og begge træde et skridt tilbage 

- Slå eller støde på en modstander, der er ”nede” eller som er 
i færd med at rejse sig fra et ”knock-down” 

- Holde en modstander med den ene hånd og slå med den anden 
- Støde med hovedet eller bruge knæ 
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- Slå med indersiden af handsken, håndryggen, håndledet 
eller albuen 

- Slå eller tvære med åben handske eller bagsiden af handsken 
- Slænge sin modstander mod tovene 
- Forsætligt at slå eller støde i nyreregionen 
- Anvende ”pivot-stød”  
- Slå forsætligt i nakken 
- Dukke eller svaje under modstanderens bæltested 
 

Alle ovennævnte forseelser kan straffes med pointfradrag eller diskvalifikation. Ved tildeling af 
pointfradrag stopper kamplederen uret og viser forseelsen til såvel dommerne som den pågældende 
bokser og de to hjørner. 
 
 Artikel 56 
 

Bokserne skal øjeblikkelig adlyde enhver ordre fra kamplederen. Kamplederen kan under kampen 
give bokserne en henstilling for mindre forseelser. Ved gentagne henstillinger for mindre forseelser 
kan han tildele bokseren et pointfradrag. For større forseelser kan kamplederen uden forudgående 
henstillinger tildele pointfradrag eller i værste fald diskvalificere den bokser, der begår forseelsen. 
 
 
Tilbageholdelse af gage: 
 Artikel 57 
 

DPBF kan i følgende tilfælde tilbageholde hele - eller en del af - kampgagen for en bokser, der 
diskvalificeres for grov overtrædelse af reglerne: 

- Når kampen annulleres af kamplederen, fordi denne finder kampen uærlig, eller fordi 
bokseren ikke kæmper for alvor 

  - I tilfælde af groft forsætligt brud på reglerne, og når dette eller disse brud har haft 
diskvalifikation til følge. 

- Såfremt en bokser møder til en kamp i åbenbar mangelfuld træningstilstand og af den grund 
ikke kan fuldføre kampen. 

- Når en bokser uden gyldig grund opgiver i en kamp, f.eks. under påberåbelse af et ulovligt 
slag eller stød, som ikke kan påvises af lægen, og som ikke er iagttaget af kampleder eller 
dommere. Forbundet  træffer i sådanne tilfælde afgørelse om, hvorvidt kampgagen - eller 
en del heraf - skal fortabes. Bestyrelsen træffer herefter beslutning om gagens anvendelse. 

- Når - efter en dopinganalyse - en bokser er fundet dopet. 
 
 
Doping: 
 Artikel 58 
 

Brug af dopingmidler eller andre stoffer, som på nogen som helst måde gives for at kunne yde en 
bedre af indsats eller til påvirkning af vægten, er strengt forbudt. 

Indtagelse af medikamenter opført på præparatfortegnelsen fra Anti Doping Danmark er strengt 
forbudt. 

Sportskomitéen, Lægekomitéen, kamplederen og stævnelægen har ret til at formidle enhver form 
for lægekontrol af en bokser, som må formodes at have indtaget dopingmidler. Det gælder enhver 
form for klinisk eller biologisk lægeundersøgelse med det formål at fastslå beviset for anvendelse af 
dopingmidler. 

Baseret på resultaterne af en sådan kontrol vil DPBF tage stilling til resultatet af den pågældende 
kamp samt eventuelle sanktioner. 

Anti Doping Danmark er berettiget til at foretage dopingkontrol ved ethvert stævne i Danmark. 
Ingen bokser - dansk eller udenlandsk - kan nægte en sådan undersøgelse. 
 
 
 Artikel 62 
 

Under en kamp er vand den eneste tilladte stimulans. 
Sekundanterne må anvende hvid vaseline i begrænsede mængder, samt adrenalin i 

opløsning 1/1000 til brug ved skader.  
 


