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Årets leder 2009 i DaBU. 
 

Ved dagens repræsentantskabsmøde i Danmarks Bokse – Union, blev 
Bokseklubben ”EBBK”, Esbjergs cheftræner og træner på landsholdet,  

Jens Heuckendorff valgt som året leder i Dansk Boksning. 
Jens blev tildelt pokalen efter hans mange års virke på det danske landshold, hvor 

han faktisk i mere end 8 sæsoner, har været fast træner for Senior Herrerne. 
 

Jens var ikke selv tilstedet på Rep.mødet for at modtage pokalen og hæderen, da 
han for tiden er med det Danske Senior Landshold til Verdensmesterskaberne i 

Milano, Italien. 
Hvor der er to dansker med: 
Dennis Caylan 57,0 kg, der tabte hans første kamp. Samt Torben Keller 69,0 kg., 
der indtil nu har vundet 2 kampe ved VM og dermed er iblandt de 16 bedste 
Weltervægtere i Verden. 
 
EBBK, kan kun bakke op om og er meget stolte af DaBUs lidt utraditionelle valg 
af en træner som årets leder i DaBU. Og klubben kan kun være stolte af Jens 
Heuckendorff og de flotte resultater han har været med til at opnå, både med 
Dansk boksning men også i særdeleshed, den kæmpe indsats Jens har gjort for 
Bokseklubben ”EBBK”, Esbjerg. 
 
Jens har været træner i EBBK siden 1996, hvor han startede i klubben igen, efter 
en pause på mere end 10 år, Jens gik straks til bidet og tog indenfor de første 4 år 
i klubben DaBUs trænerkursus. Og blev allerede i 2000 tilknyttet landsholdet og 
har siden 2001 været den eneste gennemgående træner. Jens har altid været der 
for bokserne, også selv om der har været megen splid i Dansk boksning fra tid til 
anden. Så derfor er det kun fortjent at: 
 

Jens Heuckendorff er årets leder 2009 i DaBU. 
 

Tillykke Jens. 
 

Brian T. V. Andersen 
Formand  

 
 
 

PS: I 1986 blev DABUs daværende formand Søren B. Thomsen valgt  
som årets leder. 


