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Albertslund august 2015

Revideret lægeskema
I forhold til det skema, der har været anvendt de senere år, er der nogle ændringer.
Formularen kan nu hentes på forbundets hjemmeside (www.dpbf.dk), og er derfor ikke forudfyldt med
dato, navn m.m. Du og din læge skal altså selv sørge for også at udfylde felterne med stamoplysningerne.
Der skal af hensyn til læsebarheden skrives med blokbogstaver og helst med en mørkskskrivende pen af
hensyn til den efterfølgende skanning.
Navn: Det fulde navn skrives
Date of Birth: Udfyldes med dag, måned, år som flg. eksempel: 00. Månedsnavn 19XX
Punkterne 1 – 25 skal udfyldes som hidtil. Og er stadig det der betegnes som den generelle, halvårlige
undersøgelse.
Pkt. 5 skal oplyses af bokseren på tro og love til den undersøgende læge.
Den tredje side er i to afdelinger:
Punkterne 26-29 er til dig der skal bokse en international titelkamp. Ikke alle punkter er nødvendigvis
krævet af det pågældende forbund. Men du og/eller din manager skal undersøge det i de enkelte tilfælde.
Punkterne 30 – 33 er krav fra h.h.v. Sundhedsstyrelsen og EBU forinden du må gå i kamp.
Disse punkter behøver således ikke nødvendigvis at skulle gennemføres i forbindelse med en
halvårsundersøgelse. For kvinder gælder yderligere, at der skal fremlægges en attest for ikke-graviditet.
Denne undersøgelse må ikke være over ti dage gammel på datoen for indvejningen.
Husk at forbundet skal have en opdateret side 3 hver gang du får lavet en ny undersøgelse under pkt. 2633.
Den vejledende (røde) tekst under pkt. 26 – 31 ”Kopi af undersøgelsesrapp. til DPBF” betyder, at du
(bokseren) eller den undersøgende læge skal sende en kopi af undersøgelsesrapporten til DPBF – gerne pr.
e-mail. Men husk, at det under alle omstændigheder er dit/bokserens ansvar, at forbundet modtager alle
attester rettidigt.
Generalsekretær Per Storgaard
Postadresse: Kratager 19 2620 Albertslund
T: 8161 6858 E: per.storgaard@dpbf.org
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Som en ny ændring behøver forbundet ikke mere, at det originale skema returneres med Post DK.
Forudsat at skemaet skannes i en fuldskala, tydelig og læsebar kopi i PDF format kan det indsendes via
e-mail til undertegnede. Er dette ikke muligt, skal skemaet returneres som hidtil med alm. post.

Har du eller din læge spørgsmål til skemaet er I meget velkommen til kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
DPBF
Per Storgaard

HUSK, at det halvårlige lægetjek er en
del af din licens som bokser i DPBF (og
EBU).
Et nyt undersøgelsesskema skal derfor
indsendes til forbundet hver 6. måned.
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