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BORNHOLMS FODBOLDDOMMER-KLUB  
STIFTET 26. AUGUST 1945  

  
  

 

 

Nyhedsbrev nr. 5/2019 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                15. december 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 

 

Kegleaften fredag den 6. december 2019 
 

Årets keglemesterskaber fandt sted fredag den 6. december på Buffalo Steak House i 

Nørregade. Vi var 16 stk. i år og det var næsten som det foregående år. 1 enkelt 

medlem havde også fundet vej for første gang. Glædeligt. Resten var gengangere som 

kommer hvert år for at hygge sig. Alle spiller kegler og de faste har også fat i 

raflebægere. Så det er som det plejer at være. 

Vi startede med at spise langtidsstegt okse med diverse lækkert tilbehør. Den blev 

snart fortæret, så vi kunne gå i kælderen og starte spillet om at få den store pokal med 

hjem. Allerede i 3. omgang væltede Knud 22 kegler og 

Holger 23 kegler. Runden efter, var det så Kims tur til at 

vælte 22 kegler. Der var to, der væltede 21 kegler som det 

nærmeste, men ingen kunne røre de 3 forannævnte.  

 

Så for andet år i træk blev Holger Hansen årets 

keglemester.  

 

 

Der var omspil om 2. pladsen. Kim og 

Knud sluttede lige igen, så det måtte et ekstra slag til. Har var 

Knud Kofoed bedst, så han tog 2. pladsen og Kim Andersen 

blev nr. 3. 

 

 

Holger modtager pokal 

og kurv 

Knud blev nr. 2 
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Herefter var der tid til amerikansk lotteri med rigtig mange flotte præmier som 

velvillige sponsorer havde givet. Vi havde i alt ca. 75 præmier, så alle fik noget med 

hjem. En stor tak til alle glade givere. 

 

Så var der tid til ekstraspillene og det blev en spændende 

affære. I 1. ekstraspil måtte det et ekstrakast til før Jørn 

Agregaard vandt foran Hans Heiede. Bjarne Nielsen blev 

nr. 3. 

 

I 2. ekstraspil var Bernt H. Jensen helt suveræn med hele 10 

kegler ned til nr. 2, Jørn Agregaard. Her fik Kim Andersen 

også en 3. plads. 

 

Vi sluttede ca. 23.00 – 23.30 med den sidste sludder. Nogen tog direkte hjem og 

andre fortsatte på et værtshus for at få aftenens sidste øl - og snakke med de mange 

julefrokostgæster der var til stede. Bl. a. mange fodboldspillere som vi hyggede os 

med. Som sædvanlig en meget hyggelig aften. 

 

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

I år var vores sponsorer: 

Texas   Østermarie Brugs  Bygma 

Friendship   Karamelleriet  Nordea 

Arbejdernes Landsbank Danske Bank  Kvickly 

Konditorbageren  Check Point Marine  BFK 

Circle K   Rema 1000   Fugato 

Bernt H. Jensen  Gang for. Rotna  Novasol 

Bhs. Frivillige Samaritter Buffalo Steak House  Intersport 

 

BFK siger tusind tak til alle bidragsydere og en særlig tak til de dommere, som er 

med til at skaffe disse præmier. Det drejer sig om Keld Hansen, Lars Hattesen, Bernt 

H. Jensen, Peter Karlsen og Jesper Vigel. Dette er med til at give aftenen et ekstra pift 

og med til at kunne fastholde arrangementet. Datoen for 2020 er fastlagt og står under 

aktivitetsplanen. 

 

Futsalturneringen. 
 

Futsalturneringen er i fuld gang og 1. halvdel slutter den 15. dec. Der har været 

dommere til alle kampe, men det har knebet nogle gange og flere gange har der kun 

været 1 dommer af sted. Nogle gange har kontoret været klar over det og givet 

besked til modsatte dommer, men vi har også oplevet, at en dommer er blevet væk 

uden afbud. Så en stor tak for jeres indsats i turneringen. Afregningen bliver udsendt i 

uge 51, så alle skulle gerne have pengene inden jul. 

Jørn vandt 1. ekstraspil 
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Vi har desværre oplevet nogle røde kort til både spillere og træner/leder. Hvis vi tager 

træner/leder først, så skal dette indberettes til kontoret. Som regel er det usportslig 

opførsel og der skriver I hvad der er blevet sagt. 

Et rødt kort til en træner eller leder gælder resten af dagen. Vedkommende må dog 

godt opholde sig i hallen, men ikke i nærheden af holdet. Vedkommende må heller 

ikke evt. have andre hold på denne dag.  

Med hensyn til spillere, så behøver et almindeligt direkte rødt kort ikke indberettes, (i 

reglerne står 1 kamps karantæne) men kommer der også her usportslig opførsel efter 

kortet er givet ind i billedet, så skal dette også indberettes. 

Med hensyn til 2. halvdel af turneringen, så løber den fra 4. januar til 22. februar. Alle 

bedes opdatere deres afbudskalender omgående, da ansættelser bliver lavet fra den 

16. december og udsendt før jul. 

Mødetid: Til orientering vil jeg minde alle om, at mødetid for en dommeropgave til 

futsal er 30 minutter før kampstart. Det er af hensyn til de dommere der skal afløses, 

så de er sikre på der kommer afløsere. Kommer en dommer til hallen 30 minutter før 

start, så henvend jer lige til de dommere I skal afløse. Så kan I herefter gå til 

omklædning. Så er alle klar over der er styr på det. Vi har oplevet, at nogen kommer 

få minutter før start og nogen også efter 1. kamp er startet. Hvis man er første 

dommer på dagen er det også en god skik at henvende sig til halledelsen før man 

klæder om, og meddele at dommerne er på plads.  

 

  

Indkaldelse til generalforsamlingen. 
 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i BFK i Nexø Boldklub –Klubhuset 

Torsdag den 27. februar kl. 19.30.  BEMÆRK datoen!! 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent og kampafgift 

6. Valg af 

a. Kasserer Morten Hjort Hansen 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer Kim Andersen og Hans Heiede 

c. 1 bestyrelsessuppleant Peter Bech Jensen 

d. 1 revisorsuppleant Ronni Svendsen 

7. Eventuelt 

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 
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Diverse oplysninger 
 

 

BFK´s bestyrelse og dommerudvalget afholdt det årlige fællesmøde den 27. 

november. Her evaluerede vi 2019. Samarbejdet kører tilfredsstillende - både til 

udvalget og kontoret. Men derfor kan det jo godt blive bedre. Der har været nogle 

udfordringer med hensyn til påsætningen, på grund af få dommere til rådighed i 

enkelte weekender. Det har krævet kompromis for at få kabalen til at gå op. 

Vi så herefter frem mod 2020 og fastlagde aktivitetskalenderen, med størst muligt 

hensyn til turneringsplanlægningen. Længere nede i nyhedsbrevet står alle datoer i 

2020. Jeg vil opfordre jer til at notere de forskellige datoer ned i jeres kalender. Jeg 

har nogle bemærkninger til aktiviteterne. 

Generalforsamlingen er flyttet i 3 uger til den 27. februar på grund af formanden skal 

på en længere rejse langt væk. Bestyrelsen besluttede, at de godt ville have 

formanden til stede, så det siger jeg tak for. 

Der uddeles dommernåle/gaver på denne dag: Keld Hansen og Jørgen Lund Jensen 

for 30 år og Hans Heiede, Peter Karlsen, og John Zawada for 10 år. 

Bent Nielsens dommerlegat bliver uddelt på DBU B´s rep. møde den 12. feb. 
22. august afholder BFK 75 års jubilæumsfest på Hotel Griffen. Notér jer venligst 

datoen, da I har betalt til den i snart mange år. 

Øvrige arrangementer ligner de foregående år, dog kan jeg allerede meddele, at 

minigolfen ikke bliver i Hasle i 2020. Vi arbejder på at finde en anden bane at 

afholde mesterskaberne på. 

 

Aktiviteter 2020 
 

Generalforsamling, torsdag den 27.2. kl. 19.30 i Nexø Klubhus 

Dommermøde, onsdag den 18.3. kl. 19.00 i NyVest, lille sal 

Minigolf, fredag den 29.5. kl. 17.00, Stedet oplyses senere.  

Løbe- og Teoritest, onsdag den 17. juni kl. 16,00, RIK´s klubhus 

Dommermøde, mandag den 10.8. kl. 19.00 i NyVest, lille sal 

75 års Jubilæumsfest, lørdag den 22.8. kl. 18.00 på Hotel Griffen 

Futsal kursus, onsdag den 28.10. kl. 19.00 i RIK´s klubhus 

Kegleaften, fredag den 4.12. kl. 17.00 Buffalo Steak House, Nørregade 2. 
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Glædelig jul og godt nytår fra formanden. 
 

Jeg vil hermed gerne sende mange hilsner til alle vores medlemmer, samt deres bedre 

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

bevirket, at diverse turneringer er blevet afviklet til fuld tilfredshed. Mange tak for 

jeres fremmøde til møder og ikke mindst til vores sociale arrangementer. Her vil jeg 

især nævne turen til FC Nordsjælland i marts måned. 

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

og jeres familier. Vi ses i 2020 

     Holger Hansen 

 

   

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


