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BORNHOLMS FODBOLDDOMMER-KLUB  
STIFTET 26. AUGUST 1945  

  
  

 

 

Nyhedsbrev nr. 2/2018 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                15. maj 2018 
Mail: mc@cabh.dk 
 

Kontaktadresser: 
Formand 
Holger Hansen 

Syrenvej 8 
3700 Rønne 

Tlf. 
56955509/61792607 

E-mail 
hoha@post.dbunet.dk 

Kasserer 
Morten Hjorth Hansen 

Kløvermarken 24 
3730 Nexø 

Tlf.: 
56491650/21783022 

E-mail: 
mhh@sport.dk 

Sekretær & næstform 
Mogens Christiansen 

Lærkevej 19 
3751 Østermarie 

Tlf.: 
56496886/30127848 

E-mail: 
mc@cabh.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Kim K Andersen 

St. Torvegade 66 
3700 Rønne 

Tlf. 
60485130 

E-mail 
kimandersen67@live.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Hans Heiede 

Fru Stenbergsvej 8 
3700 Rønne 

Tlf. 
31212499 

E-mail: 
heiede@hotmail.com 

 

Medlemsmøde den 21. marts i Nyvestcentret. 
 

21. marts afholdt vi medlemsmøde for vore dommere i Nyvestcentret. I alt var vi 16 

deltagere i mødet og 7 afbud. Morten Blem og Claus Dam Mogensen fra kontoret var 

til stede og gennemgik dommerinformation for foråret 2018. Den blev udleveret til 

alle, men blev samlet ind igen, da der var flere fejl i den som skulle rettes. Den er nu 

blevet tilrettet og alle skulle gerne have fået et eksemplar. Alle fik hilst på Morten og 

Claus som skal varetage dommerpåsætningen og eventuelle afbud. 

 

Der blev afholdt 2 afdelinger af teoritesten og igen i år har vi en spændende afvikling. 

På de første pladser har vi Peter Karlsen, Kim Andersen, Jørgen Lund og André 

Kahlenberg. 8 point skiller nr. 1 og nr. 4. Alle har fået deres tester tilbage. Læs dem 

igennem og lær af jeres fejl. 

 

Herefter gennemgik Holger det nye angående lovstoffet og her var det især vedr. 10 

minutters udvisninger. Der er tidligere redegjort for ændringer i nyhedsbrev nr. 

5/2017. Ud over dette var der fri diskussion med forskellige spørgsmål til kontoret. 

 

Turneringen foråret 2018 
Det blev en kaotisk start på fodboldturneringen 2018. Vintervejret drillede og 

banerne blev ikke klare, så mange af kampene blev aflyst/flyttet til senere tidspunkt. 

Det indebar, at maj og juni måned er blevet meget hektiske. Turneringen skal stort set 

afvikles på 2 måneder i stedet for på 3. Så jeg håber virkelig, at I vil give den en 

skalle og tage de opgaver I bliver tildelt, selvom det kan blive flere dage i træk. 
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Digital fodboldpas  
 

I har alle fået besked angående fodboldpas. 25. maj bliver der indført en 

databeskyttelsesforordning, som gælder alle i samfundet. Kort fortalt så skal alle 

dommere aktivere deres fodboldpas og det skal være klaret senest 1. august. Er det 

ikke klaret inden denne dato, så kan I ikke få tildelt kampe. På nuværende tidspunkt 

ved jeg ikke hvordan det skal gøres, men det får I at vide i løbet af foråret. 

Så det er meget vigtigt, at I får det gjort når den tid kommer. 

 

DFU´s hjemmeside. 
 

På mødet fremkom en opfordring til alle om at gå ind på DFU´s 

hjemmeside og lære om fodboldloven på en god måde. I går ind på 

www.danskefodbolddommere.dk 

 

Øverst står der dommerklubber. I trykker og BFK kommer frem som den første. Her 

er oplysninger angående bestyrelsen og vores nyhedsbreve findes der. 

Øverst til højre står der ”faglige artikler”. Under dette punkt findes der 5 stk. test med 

diverse lovstof. Gør jer selv den tjeneste og se dem igennem. I kan lære virkelig 

meget og det har alle godt af. Hver test tager omkring et kvarter. 

 

Birger Hansen 
 

Birger Hansen, 66 år gammel er afgået ved døden 24. april. Birger var én af vore 

meget aktive dommere gennem mange år. Birger tog dommereksamen i 1994 og har 

været meget aktiv lige siden. Det blev til i alt 22 sæsoner. Alle der har oplevet Birger 

på vore dommermøder ved, at teorien absolut var i højsædet. Birger vidste alt og vi 

har haft mange diskussioner angående fortolkningen af loven. Nogen gange måtte vi 

sige han skulle stoppe, og jeg har diskuteret meget lovstof med Birger. I alt blev 

Birger vores teorimester 6 gange. Sidste gang var i 2010. Birger var ikke til så mange 

møder de senere år på grund af skiftende arbejde. Birger blev udvikler og mange 

dommere har fået meget at vide fra ham. Nogle gange synes dommerne at 

udviklingen måske tog for lang tid, men han var meget grundig. 

Birger var vores revisor i BFK i en årrække og også her var hans grundighed til stede. 

Hans sidste revision af regnskab blev så i januar 2018. Birger meldte fra til vores 

generalforsamling 1. feb. 2018 på dagen, da han ikke havde det så godt. Han er til 

undersøgelse den 12. februar og han er meget stærkt angrebet af kræften. Han får 

behandling, men det er forgæves og der går kun ca. 2 måneder efter 1. første 

undersøgelse. 

I BFK så vi ham senest til Futsalmøde 24. oktober og min seneste personlige kontakt 

til Birger var i påsken, hvor vi snakkede længe sammen i telefonen. 

Ære være Birgers minde 

     Holger Hansen 
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Minigolf fredag den 1. juni.  
 

Hermed inviteres til minigolfmesterskabet 2018. Vi mødes 

 

Fredag den 1. juni kl. 17.00 på Hasle Camping. 
 

Her afvikler vi mesterskabet i to hyggelige timer med 

minigolf og snak med en enkelt øl eller to under spillet.  

Når det er klaret, så går vi i restauranten for at indtage stedets gode buffet og 

drikkevarer.  

Bestyrelsen har besluttet, at egenbetalingen er sat til kr. 100,00 pr person til 

arrangementet. Det betales på stedet inden vi starter på minigolf. For dette 

beløb får man baneleje + øl eller vand under spillet, middagsbuffet + 1 stor fadøl 

eller en ½ flaske vin. 

Tilmelding (som er bindende) til Kim Andersen eller Hans Heiede. Deres mail og 

mobilnummer står øverst i nyhedsbrevet. Tilmelding senest søndag den 27. maj. 

Ved eventuel udeblivelse uden afbud vil I stadig blive opkrævet de kr. 100,00. (BFK 

hænger på bestillingen, når endelig antal er afleveret.) 

 

 

Løbetest torsdag den 7. juni for  

KS/BS dommere og øvrige. 
 

Vi har lavet lidt om på løbe – og teoritester i år.  

I får to muligheder og kun skader er lovlig 

hindring. 

 

Første løbetest afvikles fra Vikings Klubhus torsdag den 7. juni kl. 16.30 omklædt. 

Alle dommere er velkommen til at løbe, men alle KS/BS dommere skal bestå testen. 

 

Teoritest tirsdag den 19. juni i RIK´s klubhus for udviklere og 

vejledere. 
 

Tirsdag den 19. juni afholdes teoritest for alle udviklere og vejledere kl. 16.15. 

Øvrige dommere er meget velkommen, men tilmelding skal ske til Holger. På mail 

eller mobil. 

Testen bliver afviklet efter udviklerne. Endeligt tidspunkt får I at vide senere 

afhængig af tilmeldingen.  

 

Eventuel løbetest for manglende KS/BS bliver også afviklet på denne dato. 

 

 



BFKs nyhedsbrev nr. 2 – 2018  side 4 

 

Æresmedlem Jørgen Alstrup fylder 75 år onsdag  

den 20. juni. 
 

 

Ét af vores æresmedlemmer Jørgen Alstrup fylder 75 år onsdag den 20. juni. 

Jørgen har været aktiv siden 1975, da han bestod dommereksamen. Han dømte først i 

mange år og nåede til BSH. Derefter gik Jørgen meget aktiv ind i 

bedømmergerningen (som det hed tidligere). Jørgen var i bestyrelse ca. 25 år og blev 

æresmedlem i 2005. I dag er Jørgen stadig med i vores aktivitetsudvalg og her går 

hans arbejde primært ud på at deltage i planlægningen af vores sommerarrangement i 

august måned. 

Ellers er det mest som tilskuer på Nexø Stadion vi ser ham. Det er golf og bridge som 

optager meget af hans tid. 

Et kæmpe stort tillykke med fødselsdagen fra Bornholms Fodbolddommer Klub. 

 

Mogens Christiansen fylder 60 år søndag den 24. juni 
 

Vores næstformand og sekretær i BFK Mogens Christiansen 

fylder 60 år søndag den 24. juni. 

 

Mogens tog dommereksamen i 1981 og fik 25 års nålen i 2006 og stoppede med at 

være aktiv dommer i 2008 på grund af en skade. Mogens er den seneste dommer vi 

har haft i divisionen. Han var divisionsdommer fra 1990 – 1997, i alt 8 sæsoner. 

Mogens har efter skaden holdt pause på fodboldbanen fra 2009 – 2015 inkl., men 

startede igen i 2016 med at vejlede nye dommere og har her i 2018 været på 

trioudviklerkursus og blevet aktiv udvikler. 

Mogens var først suppleant til BFK´s bestyrelse i mange år hvorefter han blev valgt 

til bestyrelsen i 1999. Her sidder han stadig som næstformand og sekretær og vi 

sætter stor pris på indsatsen i bestyrelsen. 

Et kæmpe stort tillykke med fødselsdagen fra Bornholms Fodbolddommer Klub. 

 
      

Aktiviteter 2018. 
 

Minigolf, fredag den 1. juni kl. 17.00 i Hasle. 

Fysisk test torsdag den 7. juni kl. 16.30 i Vikings klubhus. 

Teoretisk og fysisk test tirsdag den 19. juni kl. 16.00 i RIK´s klubhus.  

Sommerarrangement søndag 12 August kl. 14 i Østermarie. 

Dommermøde tirsdag den 14. august kl. 19.00 i Nyvest-centret.  

Indefodboldkursus, onsdag den 24. oktober kl. 19.00 i RIK´s Klubhus.  

Kegleaften, fredag den 07. december. Buffalo Steakhouse, Nørregade 2. 


