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Corona 
Lad dette passende være overskriften på vores nyhedsbrev nr. 2. 

Nyhedsbrev nr. 1 blev udsendt 12. marts, dagen efter at Danmark 

lukkede ned med store omkostninger for alle i samfundet, også for 

vore dommere. Her 2 måneder efter er det stadig Coronaen der 

optager det hele og det præger også dette nyhedsbrev. 

Jeg ved godt, at der har været store private omkostninger for jer alle - på den ene eller 

anden måde. Jeg håber, at alle stadig er ved godt mod og I og jeres kære forhåbentlig 

ikke har været ramt af denne virus. 

 

Medlemsmøde onsdag den 18. marts 
Medlemsmødet blev jo desværre aflyst som nævnt i forrige nyhedsbrev. 

 

Træningskampene. 
Alle træningskampe blev i første omgang 

aflyst i 14 dage, men aflysningerne blev 

forlænget. Der er endnu IKKE blevet spillet 

én eneste fodboldkamp på Bornholm (og i 

hele Danmark). I dag (7. maj) er det blevet 

oplyst, at superligaen og 1. division starter op 

med at træne og turneringen skulle starte op 

igen sidst i maj måned, men uden tilskuere. 
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Breddefodbolden ligger stadig stille, men udendørs aktiviteter må opstarte igen, nu 

med store restriktioner. Men ingen ved om det betyder, at der kan spilles 

fodboldkampe på denne side af sommerferien. Forbuddet mod at være flere end 10 

personer samlet på et sted er stadig gældende. Jeg tror alle venter i spænding i hele 

Danmark. 

 

Minigolf fredag den 29. maj. 
På grund af forbuddet mod flere end 10 personer 

samlet på én gang er minigolfbanen og klubhus ikke 

åbnet. Derfor er arrangementet aflyst. 

 

Det er meget beklageligt, men der er ikke noget at gøre. 

 

Teoritest – og løbetest den 17. juni. 
Her har bestyrelsen i samarbejde med dommerudvalget besluttet, at denne bliver 

udsat til august måned. Dato oplyses så snart den foreligger. 

 

Medlemsmøde mandag den 10. august kl. 19.00 Nyvest. 
Dette møde forventer vi at afholde, hvis det er muligt og tilladt. Der kommer 

nærmere besked, da vi ikke ved helt endnu hvad der skal ske denne aften. Da forårets 

arrangementer er aflyst bliver denne aften måske lidt anderledes. 

 

Jubilæumsfest lørdag den 22. august kl 18.00 på Hotel Griffen. 
 

Denne fest agter vi at gennemføre, hvis vi kan få det 

til at hænge sammen med Hotel Griffen. I sidste 

ende er det hotellet der bestemmer om de kan/vil/må 

afholde arrangementet. Men som det ser ud nu, så 

tror vi på, at festen kan afholdes. 

Hotel Griffen har lige oplyst, at hotellet åbner igen 

primo juni måned. Hvordan situationen ser ud i 

august måned ved vi af gode grunde ikke, men 

bestyrelsen er indstillet på, at afholde festen hvis det kan hænge sammen med de 

retningslinjer som Griffen skal overholde. 

 

I hører nærmere så snart vi får noget at vide. 

 

Dommerbeklædning 
I har alle fået besked om, at samarbejdet med Diadora er afbrudt 

og der arbejdes kraftigt på en ny aftale med et andet firma. DFU 

forventer snarest, at der er lavet en ny aftale og I får besked så 

snart den er underskrevet. Aftalen kommer til at gælde fra 1. 

januar 2021 og indtil da bruger i jeres Diadoratøj. 
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Dommeraspiranter. 
Det var meningen, at der skulle være afholdt et dommerkursus her i maj måned, men 

det blev aflyst på grund af situationen. Derimod har der været afholdt nogle 

aspirantkurser via nettet under DBU København.  

 

Her har alle kunnet melde sig til, og foreløbig er der 3 stykker 

fra Bornholm der har bestået teorien. De skal alle dømme 3 

fodboldkampe med udvikler på, og til en teoretisk eksamen. 

Herefter kan de kalde sig fodbolddommere, hvis hele forløbet 

er blevet gennemført på en tilfredsstillende måde. Et 

spændende tiltag. 

 

DBU Bornholm 
Den 12. maj har kontoret udsendt en orientering og fodboldturneringen 

er annulleret i foråret 2020. Der bliver ikke spillet nogen turnering som 

planlagt. Klubberne er nu begyndt at træne med restriktioner og 

retningslinjer fra myndighederne. Der er udgivet ”fodboldens Corona - 

regler” som klubberne skal rette sig efter.  

 

Vi håber så der bliver åbnet op for at kunne spille fodbold igen efter 8. juni (fase 3). 

Vi ved ikke under hvilken form eller hvor omfattende det bliver, men jeg vil  

 

opfordre jer kraftig til at ajourføre afbudsskemaet for juni måned. 

 

Morten får nok arbejde på kontoret, så hjælp ham så meget som muligt når han skal 

påsætte dommere. Der skal nødig være ret mange afbud efterfølgende. Meldingen til 

Morten kan også være angående, hvor mange opgaver I eventuelt ønsker om ugen. 

Hvis I af én eller anden grund ikke ønsker at dømme i de tre uger, så skal I også 

meddele dette. 

 

Det bliver klubberne der skal melde ind hvor meget de ønsker at spille. Jeg ved ikke 

om det bliver små stævner eller hvad unionen påtænker. 

Men vigtigt: Få ajourført jeres afbudskalender for juni måned. 

Jeg håber inderligt, at vi kommer i gang med fodbolden i de tre sidste uger af juni. 

 

Aktiviteter 2020. 
 
Dommermøde, mandag den 10.8. kl. 19.00. 

Jubilæumsfest lørdag den 22.8. kl. 18.00, 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.                 


