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Nyhedsbrev nr. 3/2019 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                14. juli 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.: 
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 

 

 

Løbetest den 7. maj 2019 
BFK havde rykket løbetesten frem til maj måned, da vi senere på måneden havde to 

U – 16 landskampe på Bornholm. Derfor skulle vores BS/KS dommere løbe test for 

at kunne være med i disse kampe. Alle de fremmødte klarede kravene i yo-yo testen, 

så de kunne deltage som LD og 4. dommer i de to kampe. Så i alt deltog 6 dommere i 

de to landskampe den 28. og 30. maj. En stor oplevelse for vore dommere. I begge 

kampe var det Jakob Sundberg der fløjtede. Til orientering er Jakob lige blevet rykket 

op i superligaen.  

 

Minigolf 24. maj 2019 
Fredag den 24. maj afviklede BFK den årlige minigolfturnering for at finde årets 

minigolfmester. Jeg gentager næsten mig selv, da sidste års mester Kim Andersen var 

tilmeldt og han havde igen i år 13 udfordrere til titlen, som skulle prøve at vælte ham 

af pinden. 

Jeg kan lige så godt meddele det med det samme, at det lykkedes ikke, så igen i 2019 

blev Kim Andersen minigolfmester.  

Kim er næsten i særklasse og er i de sidste 7 år blevet mester 

de 5 gange. Ret suverænt! 

Vi var som sagt 14 deltagere, som efter lodtrækning blev 

delt i 4 indledende puljer for at blive opdelt i 4 nye 

finalepuljer som skulle spille om præmierne. 
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Finalepulje 1 bestod af Kim, André, Christian og Heiede 

fra 48 til 56 slag i 1. runde. Kim og André fulgtes pænt ad, 

men en 10ér til André på hul 15 afgjorde det hele, så Kim 

vandt med 94 slag foran André med 97. Christian blev nr. 

3 og Heiede nr. 4.  

Finalepulje 2 med placeringer fra nr. 5 til 8 bestod af 

Holger, Peter K., Knud og Jørgen L. med 57 til 68 slag 

efter 1. runde. Her blev resultatet, at Holger vandt med 6 

slag til Knud på 2. pladsen og 11 slag til Jørgen Lund på 

3. plads. Peter K. blev nr. 4. 

Finalepulje 3 med placeringer fra nr. 9 til 11 bestod af 

Zawada, Lintrup og Louise fra 69 til 70 slag efter 1. 

runde. Her vandt Zawada med 5 og 6 slag til John og 

Louise. 

Finalepulje 4 med placeringer fra nr. 12 til 14 bestod af 

Mikael, Keld H. og Bernt med fra 72 til 80 slag efter 1. 

runde. Her vandt Bernt efter en superrunde på 49 slag i 2. 

omgang. Han var bagud med 8 slag men vandt med 7 slags forspring til Mikael. Keld 

blev nr. 3. 

Under spisningen blev der overrakt pokal og ølpræmier til nr. 1, 2 og 3 samt 

puljevinderne. Som sædvanlig blev der drukket lidt øl og Cola (den rigtige efter 

nogens mening). Efter spillet gik vi i teltet til spisningen. Her var det ikke uddelt 

begejstring over bestyrelsens valg af mad. Vi har altid fået buffet de tidligere år og 

det har været fint. Det serverede de ikke i år på dette tidspunkt, så vi skulle finde på 

noget andet. Bestyrelsen valgte pizzaer i forskellige afskygninger med salat. 

Dommerne spiste godt og fadene var tomme, men det var ikke den store udelte 

begejstring, så bestyrelsen vil se hvad de kan finde på til næste år. 

 

Teoritest den 18. juni 2019 
Tirsdag den 18. juni havde vi besøg af Jan Carlsen og vi afholdt teoritest for alle 

dommere. Alle BS/KS dommere og udviklere var stede og bestod. Ud over disse var 

der 6 stykker der kom til teoritest. Vi afholdt også en løbetest for interesserede og den 

var der 5 der bestod. Så vi er klar til den nye sæson med de dommere der skal bestå 

løbe – og teoritester. 

 

Dommer i praksis. 
Sidst i juni måned deltog 4 af vore nye unge dommere i kurset ”dommer i praksis” i 

København. Det drejer sig om Louise Mikkelsen, Christian Pedersen, Charlie 

Skovgaard og Michael Jacobsen. Næste trin på deres dommeruddannelse er 

linjedommerkursus 1. Dette arbejdes der på skal ske senere på året.  

 

Rangeringsmøde den 26. juni 
Dommerudvalget afholdt møde den 26. juni og der blev blandt rangeret til den nye 

sæson.  Der skete ikke de store ting, men noget skete der. Biller har sagt fra til at 
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dømme bornholmsserien på grund af problemer med bentøjet. Martin Schmidt er i 

stedet blevet rykket op. 

 

Afbudsskema juli og august måned 
Træningskampe begynder sidst i juli måned og turneringen starter mandag den 19. 

august, så hvis I ikke har gjort det, så er det på tide at ajourføre jeres afbudskalender. 

Sidst i juli måned ligger turneringen fast og påsætningen vil ske fra uge 31. Gør det 

hellere i dag end i morgen – og husk at ajourføre dit afbudsskema løbende. 

Husk at mange ungdomskampe spilles på hverdage, og derfor vil afbud på disse dage 

kunne bevirke færre kampe til den enkelte dommer. 

 

Dommermøde torsdag den 8/8 med diplominstruktør Jan Carlsen 
I samarbejde med DBU Bornholm afholdes der en lovaften, hvor den nye fodboldlov 

bliver gennemgået af Jan Carlsen. Mødet afholdes i Rønne Idrætshals Cafeteria 

kl. 19.00 – ca. 21.00. ALLE bedes møde frem, da de nye lovændringer bliver 

gennemgået af Jan Carlsen.  

 

Dommerarrangement den 11. august i Østermarie. 
Søndag den 11. august afholder vi igen et sommerarrangement i Østermarie. Vi har 

valgt Østermarie, da det var en stor succes i 2018, på trods af vi havde regnvejr. Vi 

havde mulighed for at gå ind i hallen og lege og det blev meget vellykket. Vi mødes i 

ØIF´s pavillon som ligger på fodboldbanerne ved Østermariehallen. Der bliver 

serveret kaffe og kage om eftermiddagen. Samtidig er der arrangeret diverse lege og 

konkurrencer. Det er aktivitetsudvalget med god hjælp fra de lokale dommere. (Keld 

+ Knud + Mogens) der har arrangeret hele dagen.  

 

Efter legen får vi noget godt at spise og hygger 

os nogle timer. Så tag konen eller kæresten 

under armen og mød godt frem. 

 

Tilmelding senest mandag den 5. august til 

Hans Heiede eller Kim Andersen.  

Telefon og mailadresser står på side 1 i 

nyhedsbrevet. 

Mød godt frem og alt er selvfølgelig gratis. 

 

Medlemsmøde den 15. august i Nyvestcentret. 
 

Torsdag den 15. august kl. 19.00 i Nyvestcentret afholdes vores 

dommermøde/opstartsmøde til sæsonen. Jeg vil kraftig opfordre alle dommere til at 

møde frem, da der sker mange ting denne aften. Der er kommet ny lovbog med 

mange nye ændringer. Ændringer vil blive gennemgået og spørgsmål besvares. Sidste 

afdeling af teorimesterskabet bliver afviklet. Ny dommerinformation gennemgås og 

udleveres. Igen vil jeg kraftigt opfordre til at I møder frem. 

 

100% koncentration hos John og Kim 

ved sommerarrangementet i 2018 
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Ændring af futsalmøde til den 30. oktober 
På grund af indtrufne omstændigheder har vi været nødt til at ændre datoen på 

afholdelse af gennemgang af futsalregler. I har noteret jer den 23. oktober, men det er 

flyttet til onsdag den 30. oktober. Samme tid og sted. I får besked igen i næste 

nyhedsbrev. 

 

Dommerafregninger 
Turneringen er forbi og I skulle gerne have fået afregning for alle jeres kampe. Jeg 

håber I kontrollerer jeres afregninger, da det kun er jer selv der ved om antallet passer 

og om I har fået afregning for alle kampe. 

 

Kampafgift foråret 2019. 
Kampafgiften er opgjort og sendt ud til jer. Morten har sat sidste rettidige 

indbetalingsfrist på mailen, så jeg håber, at alle får dette gjort, så Morten ikke skal til 

at rykke jer flere gange. 

 

Bernt H. Jensen fylder 60 år torsdag den 12. september  
Torsdag den 12. september 2019 fylder Bent H. Jensen 60 år. Bernt 

tog eksamen efteråret 1988 og har været aktiv lige siden. Han modtog 

gave for uafbrudt 30 års virke i dommergerningen i 2018. Bernt er 

rangeret i SH1 og det er den højeste rangering han har haft. Han havde 

dog en enkelt kamp i KS i 2013. ellers er det SH1, ungdomskampe eller 

LD opgaver i BS/KS. En overgang dømte Bernt rigtig mange kampe og 

tog også en del kampe på Lolland Falster når han var på de 

kanter. I de senere år er det ikke blevet til så mange kampe, da 

bentøjet kniber med at klare det, samt har Bernt flere andre 

fritidsmæssige opgaver der gør, at han stort ikke er til rådighed 

på hverdagsaftener.  

 

Et stort tillykke med fødselsdagen fra Bornholms 

Fodbolddommer Klub. 

 

 

Aktiviteter 2019. 
 

Dommermøde – Den ny fodboldlov, torsdag den 8.8. kl. 19.00 i Rønne Idrætshal.  

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 30.10. kl. 19.00 i RIK´s klubhus 

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


