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BORNHOLMS FODBOLDDOMMER-KLUB  
STIFTET 26. AUGUST 1945  

  
  

 

 

Nyhedsbrev nr. 5/2018 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                13. december 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 

 

 

Kegleaften fredag den 7. december 2018 
 

Årets keglemesterskaber fandt sted fredag den 7. december på Buffalo Steak House i 

Nørregade. Vi var i år 18 stk. og det er meget fint efter 2 år med 14 deltagere. Blandt 

andet var der 3 stk. nye dommere fra 2017 samt en tilflytter fra Sjælland som kom i 

2018. Dejligt at se nye personer komme og dyrke det sociale med de ”gamle” som 

har været med mange gange. Det var 43. gang vi spillede om pokalen og den store 

ære det er. 

Vi startede med at indtage en lækker bøf med diverse tilbehør og salatbar. 

Efterfølgende gik vi i kælderen og startede spillet. Jeg vil i den forbindelse sige en 

stor tak til de personer som hjalp til med at rejse kegler. Vi gør det selv for at spare 

dommernes penge.  

Selve spillet gik fint med stor spænding og allerede i 4. og 5. 

omgang blev der væltet 24 og 23 kegler af henholdsvis Holger 

H. og Hanne K. Så havde de øvrige noget at spille efter. Men 

kun i 10. omgang lykkedes det Peter K. og Kim A. at vælte 22 

kegler, som ikke var nok til at true de to bedste. I 6. omgang 

væltede Holger også 23, så det var ikke nogen tilfældighed, at 

årets keglemester blev Holger Hansen med 24 kegler foran 

Hanne Koch med 23 kegler. Der var omspil om 3. pladsen og 

her væltede Kim Andersen alle 9 kegler, så han blev nr. 3. Det 

er 15 år siden, at Holger sidst blev keglemester - så det var snart 

på tide.  
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Efter mesterskabet blev der afviklet amerikansk lotteri 

med rigtig mange flotte præmier, som velvillige 

sponsorer havde givet. Vi havde i alt ca. 60 præmier. 

En stor tak til alle glade givere. 

Efter lotteriet blev der spillet ekstraspil og 1. ekstraspil 

blev vundet af Ronni S.  suverænt foran Hanne K. og 

Peter K. Her var der ekstra kast om 2. og 3. pladsen og 

her tabte Peter også, men fik trods alt en 3. plads som 

gav præmie. 

 

 

 

 

 

2. ekstraspil blev vundet af Hanne K. foran André K. og 

John L. 2. ekstraspil blev afkortet til 6 kast pr. spiller, da 

tiden var lidt fremskredet. I har nok bemærket, at én af 1. 

gangs deltagerne var i præmierækken i alle 3 keglespil. 

Tillykke med det. 

 

Som sædvanlig blev der også kastet med terninger i den ene 

ende af bordet og jeg tror, at alle hyggede sig. Nogen tabte 

flere øl end andre, men sådan er det jo. 

 

Vi sluttede ca. 23.30 og nogen tog direkte hjem og nogen (de samme som forrige år) 

skulle lige på ekstra værtshus og have den sidste øl. Sådan går det hvert år og det er 

altid meget hyggeligt. 

 

Tusind tak til sponsorer, som har hjulpet os i år. 
 

I år var sponsorerne: 

Arbejdernes Landsbank Danske Bank Nordea 

Cirlce K.   Intersport  Konditorbageren 

Friendship    Fridolf     Texas 

Bornholms Frivillige Samaritter  Novasol  Østermarie Brugs 

Rema 1000 v/Jens Chr. Viborg Check Point Marine BFK 

Fugato   Buffalo Steak House 

 

BFK siger tusind tak til alle bidragsydere og en stor tak til de dommere som er med 

til at skaffe disse dejlige præmier.(Keld H., Knud K., Lars H., Bernt H., Jesper V.,) 

Dette er med til at give aftenen et ekstra pift og med til at vi kan fastholde 

arrangement. 

Datoen for 2019 er bestemt og står under aktivitetsplanen. 
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Futsalturneringen 
 

Futsalturneringen er i fuld gang og slutter den 15. dec. Og herefter bliver der udbetalt 

honorar for turneringen. Selve afviklingen er nok gået som tidligere med de 

forskellige bemærkninger, men jeg vil godt trække et par ting frem som er kommet til 

vores kendskab. 

Det er vigtigt, at I lige læser reglerne igennem før I dømmer og her er det målmanden 

som går igen og med forskellige fortolkninger. Når målmanden har frigjort bolden til 

spil må han IKKE røre bolden igen på egen banehalvdel, hvis bolden ikke har rørt en 

modspiller. 

Det er ikke nok at bolden har været over midten. Det er målmanden der skal være 

over midten for at spille bolden igen. 

En anden ting som har skabt lidt turbulens er, at der er spillet med forskellige regler 

for U 10. De regler alle dommere har fået udleveret er klare og målmanden må IKKE 

spilles igen af en medspiller for at samle bolden op i hænderne og sparke ud. 

Problemet har været, at det ikke er det trænerne har fået at vide, da der på DBU 

Bornholms hjemmeside ligger regler for futsal, og her står, at målmanden godt må 

samle bolden op i hænderne ved tilbagelægninger. Samtidig må der komme ekstra 

spiller ind ved 3 – 0. Jeg har haft møde med kontoret og dommerudvalget og det 

bliver rettet til sæsonen efter jul. 

 

John Zawada fylder 50 år fredag den 21. december 
 

John Zawada fylder 50 år fredag den 21. december. John er én 

af vore nyere dommere og fik dommereksamen i 2009 og været 

aktiv lige siden i større eller mindre grad, da John har været lidt 

ramt af diverse skader. Samtidig er John meget aktiv i Viking, 

hvor han har været træner i mange år og sidder også i forskellige 

udvalg i DBU B., hvor han på nuværende tidspunkt også sidder i bestyrelsen og som 

formand for dommerudvalget.  

John er rangeret som SH 1 dommer og medvirker også som LD. John tog også en 

prøve som vejleder for nogle år siden, og har brugt dette til at vejlede de nyeste 

kursister. 

Der skal lyde et stort tillykke med fødselsdagen fra Bornholms Fodbolddommer Klub. 

 

Finn Nielsen fylder 70 år søndag den 23. december 
 

Finn Nielsen fylder 70 år søndag den 23. december. Finn tog 

dommereksamen sidst i 60 érne. Han dømte ikke i så mange år, og 

han stoppede på et tidligt tidspunkt for at gå over i 

bedømmergerningen og han var bedømmer i små 20 år indtil han 

stoppede i 2003. Finn sad i bedømmerudvalget i en del år og var også 

i dommerudvalget i en kort periode.  

Jeg fik Finn i gang igen små ti år senere, da vi havde en del nye dommere som skulle 

vejledes. Finn modtog BBU´s æresnål i 2004. 
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Finn kommer ikke meget til vores arrangementer, men jeg ved han læser vores 

nyhedsbreve med stor iver og ser også på DFU´s hjemmeside. 

Der skal lyde et stort tillykke med fødselsdagen fra Bornholms Fodbolddommer Klub. 

 

Indkaldelse til generalforsamling. 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i BFK i Nexø Boldklub - klubhuset. 

 

Torsdag den 7. februar klokken 19.30 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent og kampafgift 

6. Valg af 

a. Formand Holger Hansen 

b. 1 bestyrelsesmedlem Mogens Christiansen 

c. 1 bestyrelsessuppleant Peter Bech Jensen 

d. 1 revisor Birger Hansen 

e. 1 revisorsuppleant Lars Hattesen 

7. Eventuelt 

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Diverse oplysninger 
 

BFK´s bestyrelse og dommerudvalget mødtes den 28. november og havde det årlige 

møde, hvor vi evaluerede 2018 og planlagde for 2019. Igen i år et positivt møde og vi 

håber 2019 går godt. 

Jeg har nogle nyheder på dette punkt. Nedenunder kan I se vores mødekalender for 

2019 og jeg vil kraftig opfordre jer til at notere jer datoerne, samt møde op til vores 

arrangementer. Ved vores generalforsamling 7. februar uddeles der 

dommernåle/gaver til Holger H (50 år), Knud K. (35 år), Mogens C. og Bernt H. (30 

år) og Thomas Kill (5 år).  BFK´s mødeaktivitetspokal skal også uddeles. 

Alle aktive dommere er inviteret til DBU Bornholm fodboldaward den 11. januar og 

jeg vil opfordre jer til at tilmelde jer. Bent Nielsens dommerlegat bliver uddelt denne 

aften. 

DBU Bornholms dommerudvalg er i samarbejde med BFK ved at arbejde på, at 

arrangere en bustur for dommerne til en superligakamp i februar eller marts måned, 

hvis det ellers kan passe med en turneringsplan, spilletidspunkt og færger. I hører 

noget så snart kampen er fastlagt.  

Der bliver afviklet to U 16 landskampe sidst i maj måned på Bornholm og der 

arbejdes på at det bliver med bornholmske linjedommere. Derfor har vi også 

fremskyndet vores løbetest til 7. maj for BS/KS dommere. Øvrige dommere er også 
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velkomne. Teoritest afvikles den 18. juni og her skal alle BS/KS dommere til 

teoritest. Udviklere skal selvfølgelig også til teoritest. 

 

Aktiviteter 2019. 
 
Generalforsamling, torsdag den 7.2. kl. 19.30 i Nexø Klubhus 

Dommermøde, onsdag den 20.3. kl. 19.00 i NyVest, lille sal 

Minigolf, fredag den 24.5. kl. 17.00, Hasle Familie camping  

Løbetest, tirsdag den 7. maj kl. 17.00, Vikings klubhus     

Teoritest (løbetest evt. gentest), tirsdag den 18. juni kl. 16,00, RIK´s klubhus 

Sommerarrangementet søndag den 11.8. kl. 14.00, sted kommer senere 

Dommermøde, torsdag den 15.8. kl. 19.00 i NyVest, lille sal 

Futsal kursus, onsdag den 23.10. kl. 19.00 i RIK´s klubhus 

Kegleaften, fredag den 6.12. kl. 17.00 Buffalo Steak House, Nørregade 2. 

 

Glædelig jul og et godt nytår fra formanden 
 

Jeg vil hermed gerne sende mange julehilsner til alle vore medlemmer, samt deres 

bedre halvdele. I har alle ydet en stor indsats i årets løb og mange tak for dette. 

Mange tak for opbakningen til BFK og deres arrangementer. Især dejligt at der 

kommer så mange til vores sociale sommerarrangement. 

Derfor sender jeg mange hilsner om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til jer alle 

og jeres familier. Vi ses i 2019. 

     Holger Hansen 

                 

BFK`s bestyrelse ønsker alle dommere, deres pårørende og 
samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul samt et godt og 
lykkebringende nytår.           


