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BORNHOLMS FODBOLDDOMMER-KLUB  
STIFTET 26. AUGUST 1945  

  
  

 

 

Nyhedsbrev nr. 3/2021 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                14. juli 2021 
Mail: mc@cabh.dk 
Kontaktadresser: 
Formand 
Holger Hansen 

Syrenvej 8 
3700 Rønne 

Tlf. 
56955509/61792607 

E-mail: 
holger.philip08@gmail.com 

Kasserer 
Morten Hjorth Hansen 

Kløvermarken 24 
3730 Nexø 

Tlf.: 
56491650/21783022 

E-mail: 
mhhsport@outlook.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 

 

Siden sidst. 
 

Tirsdag den 22. juni afholdt BFK teori – og løbetest med besøg af Jan Carlsen fra 

DBU. Testen var i år med mødepligt for både dommere og udviklere. Teorien blev 

klaret i Rønne Hallens Cafeteria og løbetesten på Stadion. Alle de fremmødte klarede 

kravene til testen. Der var 1 afbud på dagen, men vedkommende har bestået begge 

dele når I læser dette. Løbetesten var den nye udgave, som DBU Breddeudvalg har 

indført og anbefalet. I alt er det 4 km. med skiftevis løb og gang. Det er klart at 

anbefale i stedet for yo –yo test med vendinger. Alle deltagere synes det var en god 

test, men fandt også ud af, at der skal trænes. Knud Arne Rasmussen fra DBU 

Bornholm overværede seancen. 

 

Sommerarrangement 8. august kl. 14.00 hos Morten Hjorth. 
 

Søndag den 8. august afholder vi igen et sommerarrangement. Denne gang hos 

Heidi og Morten på adressen Kløvermarken 24, Nexø. Vi har tidligere afholdt 

arrangementet i deres hus med stor succes. Vi starter med kaffe og kage. Så er der 

mulighed for at lege og hygge sig ude i haven med diverse spil. Der vil også være 

mulighed for at gå over og se den nye kunststofbane ved Nexø hallen. (den indvies 

31. juli) 

Efter dette får vi noget godt at spise og hygger os i nogle timer eller mere. Så tag din 

bedre halvdel under armen og mød godt frem. 

Tilmelding senest den 1. august til Hans Heiede eller Kim Andersen. Telefon 

eller mailadresse står på side 1 i nyhedsbrevet. 

Mød godt frem og alt er selvfølgelig gratis. 
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Medlemsmøde den 10. august kl. 19.00 i Rønne Hallen. 
 

Tirsdag den 10. august afholder vi medlemsmøde i Rønne Hallens Cafeteria. Som 

sædvanlig bør BS/KS, SH1 dommere samt udviklere møde frem, MEN alle er meget 

velkommen. 

Programmet bliver blandt andet at vi skal finde årets teorimester ved en indledende 

test og afsluttende med en finalerunde. 

Nyt lovstof bliver gennemgået og forhåbentlig er den nye lovbog udkommet til 

udlevering. 

Ny dommerinformation bliver også gennemgået og udleveret. Ellers er der fri 

diskussion med eventuelle spørgsmål. 

Mød godt frem. 

 

Nyheder fra DBU Bornholm 
 

Knud Arne Rasmussen er blevet ny formand for DBU Bornholms dommerudvalg. 

Øvrige i udvalget er Mogens Christiansen, Mikael Petersen og Lars Hattesen. 

Mikael P. fortsætter som udvalgets repræsentant i breddedommergruppen. 

Udvalget havde deres første møde 30. juni, hvor de blandt andet foretog en rangering. 

Der var ikke sket noget i 2020, da alle rangeringer blev bibeholdt på grund af 

coronaen. 

 

Louise Mikkelsen indgår i gruppen der dømmer KS. 

Martin Schmidt og Michael Cordua er rykket op i BS.  

Mikael Petersen dømmer igen på fuld tid og fortsætter i BS. 

Jørgen Lund Jensen er stoppet som aktiv dommer. Jørgen fortsætter som udvikler. 

Jeppe Pedersen og Steen Henriksen blevet oprykket til Serie 1. 

 

Nogle dommere har slet ikke dømt i foråret, og andre har dømt meget få kampe på 

grund af arbejdsforhold, men vi håber de kommer mere i gang igen. 

 

John Zawada er indstillet til at gennemgå udvikleruddannelsen. 

 
Kampafgift forår 2021 
 

Der er lavet en opgørelse over antal kampe for foråret. De første 5 kampe er jo gratis, 

men kampe der udover bliver opkrævet med kr. 20,- pr. kamp. Vores kasserer har 

udsendt en opgørelse til jer og I bedes indbetale beløbet. 
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Keld Hansen fylder 60 år onsdag den 28. juli 
 

Keld Hansen fylder 60 år onsdag den 28. juli. Keld er én af vores 

meget trofaste dommere. Keld tog dommereksamen i 1980 og 

dømte indtil han fik sin 25 års dommernål. Herefter holdt han en 

pause på 6 år, før han startede dommergerningen igen og har dømt 

siden. Keld er nu i gang med sin 32´ sæson. Keld dømmer alle de 

kampe han kan få fat i og siger aldrig nej. Er tæt på de 50 kampe for 

DBU B. i år, men dømmer også andre kampe for klubber som klubberne selv skal 

skaffe dommere til. Samtidig er Keld er meget trofast deltager i alle vores 

arrangementer. 

Der skal lyde et stort tillykke med fødselsdagen fra Bornholms Fodbolddommer 

Klub. 

 
 

Nyt fra kontoret. 
 

Ferietiden nærmer sig og kontoret på Torneværksvej er ferielukket i uge 29 og 30.  

Jens Ole påsætter dommere i første halvdel af august. Derfor skal I huske at ajourføre 

jeres afbudsskema senest 1. august. 

Den lokale turnering starter i uge 33. Jeg ved ikke om de udenøs hold starter tidligere. 

 

 

 

Aktiviteter 2021 
 

Sommerarrangement:  Søndag den 8. august. 

Dommermøde: Tirsdag den 10. august kl. 19.00, Rønne Hallens Cafeteria 

Futsal møde:  Onsdag den 27. oktober kl. 19.00, Rønne Hallens Cafeteria 

Kegleaften:              Fredag den 3. december kl. 17.00, Buffalo Steak House.  

 

 

  


