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Nyhedsbrev nr. 2/2019 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                9. maj 2019 
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 

 

 

Dommerudflugt til Farum søndag den 10. marts 
 

I samarbejde med dommerudvalget arrangerede BFK en rejse for vore dommere til en 

superligakamp. Vi havde valgt FC Nordsjælland – FC København søndag den 10 

marts. Det blev en stor succes med 24 deltagere incl. chaufføren. Vi mødte 

forventningsfulde op kl. 09.45 ved parkeringspladsen, hvor vi gik ombord i Jans Oles 

bus og kørte til Ystad færgen. Her havde vi en hyggelig tur med nogle ”pæne bølger”. 

 

 
 

Alle fik mulighed under sejlturen at komme op på kommandobroen og se denne. Det 

var en god oplevelse. Herefter kørte vi til ”Right to Dream Park” i Farum med tilpas 

drikke til ganen. 

http://www.danskefodbolddommere.dk/
mailto:hoha@post.dbunet.dk
mailto:mhh@sport.dk
mailto:mc@cabh.dk
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Godt ankommet til Farum ca. kl. 13.30 havde vi bestilt buffet i restauranten. Her 

havde jeg fået en aftale med dommerkvartetten til kampen, som kom og informerede 

os om opgaven og vi hørte 

om en dommers ugeplan som 

gik med fodbold hver dag på 

den ene eller anden måde. 

Det var en stor fornøjelse for 

alle, at se og høre dem, vi 

normalt ser i TV hver uge. 

En stor tak til Jørgen 

Daugbjerg Burchardt, Niels 

Høg, Jacob Mastrup og 

Michael Johansen for at stille 

sig til rådighed. 

 

Herefter spiste vi en buffet og gik efterfølgende til fodboldkamp som endte 2 – 2. Det 

var en spændende fodboldkamp og set udefra, så klarede alle 4 opgaven flot. 

Herefter var det ud i bussen igen og kørsel til Ystad og hjem med færgen. Kl. 21.50 

var vi vel ankommet til Bornholm igen efter en virkelig god tur. Alle var tilfredse 

med turen og med 23 dommere ud af 28 var det en meget flot tilslutning. 

Busturen var arrangeret i samarbejde med DBU B´s dommerudvalg var og betalt af 

projektet ”lettere og tættere for dommerne”. DBU B. stod for betalingen af busturen 

og billetter til færgen, mens BFK stod for fortæring i bussen og frokost i Farum samt 

fodboldbilletter til kampen.  

 

Medlemsmøde den 20. marts i Nyvestcentret. 
 

20. marts afholdt vi medlemsmøde for vore dommere i Nyvestcentret. Der var mødt 

21 dommere frem og 4 afbud, så det var et pænt fremmøde. Der var også gjort en 

ekstra indsats for at få dommerne til at møde frem, men stadig manglede nogle 

dommere som meget gerne skulle være mødt frem. 

Der var ingen fra kontoret, så dommerudvalgsformanden John Zawada havde 

dommerinformationen. Denne blev gennemgået af Holger og som svarede på 

spørgsmål. 

Der blev afviklet 2 afdelinger af vores teoritester. Det var Mogens og Holger der stod 

for denne seance. Mogens nåede at rette begge tester, så dommerne fik dem tilbage, 

så de kunne se hvad de havde lavet. Desværre nåede vi ikke at få svarere gennemgået. 

Det var et ønske har jeg hørt bagefter. Det tager jeg til efterretning. 

Man kan se teoritesten, som lå til grund for 2. afdeling på DFU´s hjemmeside her: 

https://danskefodbolddommere.dk/videotests/ 

 

Så var der fri debat og spørgsmål til kontoret og dommerklub og som blev besvaret. 

 

Resultater af teoritesten: Jørgen Lund fører foran Morten Hjorth og John Zawada på 

3. pladsen. Kim A. og Lars Hattesen deler 4. pladsen. Vi ser frem til 3. afdeling den 

15. august. 

https://danskefodbolddommere.dk/videotests/
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Efter kaffen havde Bernt H. Jensen stillet sig til 

rådighed og gennemgik et hjerteredderkursus – 

30 minutters intro i genoplivning.  Bernt 

fortalte og viste på en dukke hvordan det skulle 

foregå. Bagefter fik dommere lov til at prøve 

det i praksis. Alle deltagere vil senere modtage 

et bevis på, at de har gennemgået kurset. Vi 

siger mange tak til Bernt for at stille sig til 

rådighed. 

 

Løbetest den 7. maj. 
 

Som alle ved, så blev der afviklet løbetest den 7. maj i Viking. Der mødte 9 dommere 

frem til testen, heraf 8 som er indrangeret i KS/BS. Samtlige dommere bestod testen i 

fin stil, og vi er derfor klar til at stille med 4 LD og 2 stk. 4. dommer til de to 

landskampe den 28. maj klokken 18 i Nexø og den 30. maj. Klokken 11 i Rønne. 

 

Minigolf fredag den 24. maj. 
 

Hermed inviteres til minigolfmesterskabet 2019. Vi mødes 

Fredag den 24. maj kl. 17.00 på Hasle Camping. 

Her afvikler vi mesterskabet i et par hyggelige timer med minigolf og social samvær 

med en enkelt øl eller to under spillet. (Coca Cola findes også). Når det er afviklet går 

vi i restauranten for at få noget mad og drikke. 

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

arrangementet. Det betales på stedet inden vi starter. For dette beløb får man 

baneleje + øl og vand under spillet, spisning + 1 stor fadøl eller ½ flaske vin til 

spisningen. 

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

mobilnummer står øverst i nyhedsbrevet. Tilmelding senest søndag den 19. maj. 

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

hænger på bestillingen, når endelig antal er afleveret.) 

 

Teoritest tirsdag den 18. juni i RIK for KS/BS dommere og udviklere. 
 

Tirsdag den 18. juni afvikles der obligatorisk teoritest for alle KS/BS dommere og 

udviklere fra kl. 16.15. I vil få endelige tider nogle dage før, da vi skal opdeles i to 

hold. Jeg vil godt have at vide om der er nogen der IKKE kan være klar kl. 16.15. 

Øvrige dommere er meget velkommen, og evt. tilmelding skal ske til Holger på 

mail eller mobil. Det vil nok blive omkring ca. 17.45, at vi starter med de øvrige 

dommere. 

Samme aften arrangeres gentest. Det er sidste chance for at bestå de fysiske krav i år, 

der kommer IKKE flere gentest. Alle andre dommere er også velkommen til at prøve 

fysikken af den dag. 
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Turneringen 2019 
 

Turneringen kører nu på fuld kraft og kom i gang til rette tid i år. Jeg har hørt, at 

nogen påsætninger kom frem lidt sent, men forhåbentlig er det lykkes at afvikle 

kampene. Jeg behøver selvfølgelig IKKE gøre opmærksom på ajourføringer af jeres 

afbudsskemaer.  

Som i hørt og læst så afvikles der to U – 16 landskampe på Bornholm. Kampene 

spilles på Nexø Stadion tirsdag den 28. maj kl. 18.00 og på Rønne Stadion Nord Kr. 

Himmelfartsdag den 30. maj kl. 11.00 Jeg vil opfordre alle til at komme til fodbold 

og se en dommer fra København dømme fodbold. Jacob Sundberg (1. 

divisionsdommer) kommer herover og skal dømme begge kampe.  

 

Ny Tøjaftale 
 

De danske fodbolddommere fortsætter med at dømme i Diadora-tøj. Den nuværende 

bredde-aftale forlænges til sommeren 2022. Læs mere på DFU´s hjemmeside på dette 

link: https://danskefodbolddommere.dk/2019/05/07/diadora-fortsaetter-som-sponsor/ 

  

 

Limone Cup i uge 42 - 2019 
 

Mikael Petersen, Louise Mikkelsen og André Kahlenberg har igennem de sidste par 

år deltaget i Limone Cup i Italien i uge 42. På opfordring af vore 3 medlemmer 

bringer vi hermed en opfordring til at tilslutte jer denne rejse. André fortæller:  

 

Det er en meget social tur hvor man og så kommer til at dømme en masse hold fra det 

øvrige Danmark og fra andre steder i Europa. Super fed oplevelse. Vi tager i samlet 

flok til Italien. Som det ser ud nu vil vi tage morgenflyet fra Rønne fredag i uge 41 og 

er hjemme igen torsdag aften eller fredag morgen i uge 42. 

 

Hvis du ønsker flere oplysninger – kontakt André, eller kig ind på Limone Cups 

hjemmeside: https://limone-cup.dk/ 

 

Aktiviteter 2019. 
 
Minigolf, fredag den 24.5. kl. 17.00, Hasle Familie camping  

Teoritest, tirsdag den 18. juni kl. 16,00, RIK´s klubhus 

Sommerarrangementet søndag den 11.8. kl. 14.00, Østermarie 

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.                 

https://danskefodbolddommere.dk/2019/05/07/diadora-fortsaetter-som-sponsor/
https://limone-cup.dk/

