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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 

 

Møde med Jan Carlsen 8. august 
 

Torsdag den 8. august arrangerede DBU Bornholm og BFK i fællesskab et møde med 

Jan Carlsen til en gennemgang af det nye lovstof som er ret omfattende i år. Der 

mødte i alt 20 dommere frem og det er ret pænt i ferietiden og der var også flere 

afbud. Jan gennemgik grundigt det nye lovstof og der var stor spørgelyst.  

Tak til dommerudvalget for at gå aktivt ind i sagen. Gennemgangen betød også, at 

Holger var bedre ”klædt på” til møder med klubtrænere ugen efter. En stor tak til Jan 

for atter at tage turen til Bornholm. 

 

Dommerarrangement 11. august 
 

Årets sommerarrangement blev afholdt i Østermarie i lighed med forrige år. Igen på 

grund af ferietider var vi i år kun 16 stykker i alt. I 

lighed med de forrige år så havde vi en meget 

hyggelig eftermiddag/aften. 

Vi mødtes kl. 14.00 i Pavillonen i lækkert vejr, så 

kaffe og kage blev indtaget i det fri på terrassen. 

Bagefter havde Keld Hanen stillet legeredskaberne 

frem i hallen, så alle kunne lege. Der var flere der 

havde revanche til gode i de forskellige 

konkurrencer og der blev kæmpet bravt. Nogle mere 

heldige/dygtige end andre.   

 
Dyb koncentration hos spillere 

og tilskuere! 
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Efter nogle timer i hallen, så gik vi tilbage til 

Pavillonen, hvor vi skulle indtage lækker mad og 

drikkelse fra cafeteriaet. 

Snakken gik lystigt indtil alle brød op og drog 

hjemad. Vi siger mange tak til alle der bidrog til 

arrangement. Ingen nævnt, ingen glemt. 

 

 

 

Møde med klubberne 12 – 13. august 
 

Som noget nyt arrangerede DBU Bornholm to møder, hvor alle klubtrænere var 

inviteret til. 12. august i Rønne og 13. august i Svaneke. På disse møder gennemgik 

Jørgen Lund og Holger Hansen det nye lovstof for alle de fremmødte. I Rønne var 

der 10 – 12 stykker (incl. et par dommere) og 9 stykker i Svaneke. I alt var der 7-8 

klubber repræsenteret i de to møder, men vi manglede blandt andet trænere fra to af 

de største klubber på øen. Det var lidt skuffende. Der var stor diskussion på møderne 

og alle fik noget positivt med hjem. 

En stor tak til Jørgen for hjælpen. 

 

Medlemsmøde 15. august 
 

15. august afholdt vi mødet før sæsonen og der blev gennemgået forskellige ting. 

Morten gennemgik dommerinformationen og den blev udleveret. 3. afdeling af 

teoritesten blev afviklet, så vi var klar til 

finalen. Deltagerne i finalen var John Z., 

Kim A. og Morten Hjorth. Efter nogle 

gode spørgsmål blev den nye teorimester 

Morten Hjorth Hansen. Kim Andersen 

og John Zawada kom på de næste pladser. 

Det var 1. gang Morten fik den flotte titel. 

Så gennemgik Holger igen det nye lovstof 

der er kommet, da der var nogle der ikke  

var til mødet med Jan Carlsen. 

 

Vi var 18 fremmødte og desværre også nogle afbud (6 

stk.) Så der er nogle få stykker der ikke har fået 

gennemgangen, men de har fået alt materiale. Senere på 

måneden kom lovbogen også ud og den har alle fået 

udleveret fra DBU B.  

 

 

 

Nogle er tættere på end andre! 

Morten, John og Kim klar til finalen. 

Morten blev årets teorimester – og fik 

overrakt pokal samt Svaneke Øl med 

vores ”egen” etiket. 
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Nyt om medlemmerne 
 

Hermed lidt nyheder angående vore medlemmer. Ole Lundbæk har fået lysten igen 

til at dømme og har fået kampe her i efteråret. Der er kommet en ny dommer fra 

København, Rolf Ingdahl Jensen. Både Ole og Rolf har deltaget i møder med den 

nye fodboldlov. 

Kassereren meddeler, at det gik rimeligt fint med at inddrive kampafgiften og alle 

betalte ”næsten” til tiden. 

Til orientering er der afholdt et minikursus i LD. Vi havde nogle dommere af sted til 

”dommer i praksis” i juni og næste mål er LD 1 kursus. Der er ikke afholdt kursus i 

efteråret i København. Men af nød har et par af vore dommere (Louise og Charlie) 

været på linjen i BS. Derfor synes vi det var på sin plads, at de fik en gennemgang af 

LD arbejdet med hensyn til instruktion og markeringer. Så Holger gennemgik disse 

ting i en to timers tid. Louise, Charlie og Christian deltog i mødet. De blev bedre 

klædt på, hvis de skulle få flere LD opgaver i oktober. Til orientering så skal de 

stadig på et helt LD 1 kursus så snart det bliver udbudt i nærheden. 

DFU er blevet enige med Diadora angående dommerbeklædning, så I kan godt 

handle igen. Til orientering kommer der nye farver i januar måned og igen i 

forbindelse med pokalfinalen i maj måned. Så jeg vil opfordre jer til at vente til 2020. 

Turneringen for 2019 er alligevel snart forbi. 

 

Futsalmøde onsdag den 30. oktober kl. 19.00 i RIK´s klubhus 
 

Bemærk ny mødedato!! 

Der indbydes hermed til kursus/samling fra futsaldommere onsdag den 30. oktober 

kl. 19.00 i RIK´s klubhus. 

Vi opfrisker reglerne for futsal, så alle er klar til sæsonen. Alle dommere bedes møde, 

hvis I ønsker at dømme futsal til vinter. Eventuelle dommere som ikke har dømt 

Futsal tidligere SKAL tilmelde sig til HOLGER, hvis I ønsker at dømme til vinter. 

Første halvdel af turneringen starter den 9. november og slutter den 15. december. 

Det er ugen efter vi slutter udendørs. Så HUSK: Ajourfør jeres afbudskalender for 

november og december inden futsalmødet. 

 

Kegleaften fredag den 6. december kl. 17.00 
 

Årets keglemesterskaber afholdes  

Fredag den 6. december kl. 17.00 på  

Buffalo Steak House, Nørregade 2, Rønne. 

 

Vi mødes ca. kl. 17.00, så vi er klar til at spise senest 

kl. 17.30. Vi starter med en lækker anretning som 

tidligere for egen regning. Jeg har forhandlet med Lennart, så det bliver uden tvivl 

godt. Efter spisningen går vi i kælderen og afvikler keglemesterskabet med ekstraspil. 

Vi afholder også amerikansk lotteri med forhåbentlig mange præmier. Deltagelse i 

spisningen er obligatorisk for at deltage i keglespillet. 
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Bindende tilmelding er senest 1. december til Hans eller Kim. Telefonnummer og 

mail står på første side i nyhedsbrevet. 

 

Sponsorpræmier: 

I forbindelse med kegleaften forsøger vi hvert år at skaffe 

sponsorgaver. Det bliver sværere og sværere at finde sponsorer, 

men vi håber altid det bedste. Hvis der er nogen blandt vore 

medlemmer der har gode forbindelser, og som har mulighed for 

at skaffe præmier/gaver til denne aften vil det blive modtaget 

med kyshånd. Eventuel besked om sponsorgaver gives til 

Holger snarest, så jeg kan tage det med i planlægningen. 

 

 

Aktiviteter 2019. 
 

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.                 


