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Nyhedsbrev nr. 3/2020 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                16. juli 2020 
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 

 

Indledning 
 

Forrige nyhedsbrev kom den 14. maj, som stadig var midt i Coronaen. Vi har stadig 

Coronaen i samfundet, men vi er dog kommet lidt i gang siden sidste nyhedsbrev. 

Fodbolden kom så småt i gang igen den 17. juni med diverse fodboldkampe, hvis 

klubberne ønskede dette. Der er blevet afviklet én kamp i KS og to pokalkampe i 

senior er også spillet. Ellers har det været træning/sommerkampe. Den sidste kamp 

blev afviklet den 30. juni og nu er alle gået på ferie.  

Medlemsmæssigt så er der ikke sket så meget. Minigolf blev aflyst og løbetest blev 

også aflyst. Jeg skrev i forrige nyhedsbrev, at den blev flyttet til efteråret, men vi er 

nu blevet enige om at vente til 2021. Vi kan ikke tidsmæssigt få det til at hænge 

sammen. Ligeledes er rangeringen stadig gældende for resten af året. 

 

Medlemsmøde 10. august kl. 19.00 i Rønne Hallens Cafeteria. 

BEMÆRK: ændret mødested. 
 

Her har vi mulighed for at mødes for første gang siden generalforsamlingen. Derfor 

håber vi på stort fremmøde, hvor vi skal se hinanden i øjnene, så vi bliver klar til den 

nye sæson. Her vil blive gennemgået nyt lovstof, udlevering af ny 

dommerinformation. Vi skal have afviklet vores teorimestermesterskaber på denne 

ene aften. Der kan stilles spørgsmål om alt muligt og kontoret, dommerudvalget og 

BFK vil prøve at svare så godt som muligt. 
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Dommereksamen 17. juni. 
 

Der blev afholdt dommereksamen for to dommere der havde været på kursus med 

virtuel undervisning fra København.  

Det drejer sig om Kim Eg Thygesen RIK og Jeppe Pedersen Hasle 

 

Jan Carlsen fra København var 

herover og de klarede begge 

prøven. Tillykke med det.  

Da vi havde Jan på øen, så 

indkaldte vi også udviklerne, som 

fik en gennemgang af de nye ting i 

fodboldloven. Vi skulle udnytte 

Jans tilstedeværelse. Nu mangler 

Jeppe og Kim en lille praktikdel, 

som ikke kunne klares via virtuel 

undervisning. Så skal de ud og 

dømme tre fodboldkampe med 

udvikler og de kan herefter kalde 

sig fodbolddommere. 

 

 

 

 

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

Vores jubilæumsfest nærmer sig og jeg håber at alle har 

fået tilmeldt sig dette fantastiske tilbud. I har jo selv 

betalt til denne fest i en del år, så nu skal pengene 

bruges. Er I forhindret og ikke deltager vil vi også meget 

gerne vide det, så vi ikke rykker jer ved sidste 

tilmelding. Tilmelding senest den 1. august til Kim 

eller Hans. 

Til orientering er der taget lidt hensyn til turneringsplanlægningen denne weekend. 

 

 

Thomas Kill Nielsen fylder 50 år  
 

Thomas Kill Nielsen fylder 50 år fredag den 21. august. 

Thomas tog dommereksamen i 1997, men kom ikke rigtig i gang 

med at dømme på grund af mange andre gøremål. Efter flere års 

tilløb kom Thomas i gang i 2014 og han er i gang med sin 7. sæson. 

Thomas dømmer i SH 1 og virker også som LD. Kampantallet 

Vores 2 nye kollegaer med deres eksamensbevis. 

Kim Eg Thygesen og Jeppe Pedersen, som begge er 

indmeldt i BFK 
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svinger lidt men ligger på omkring de 20 – 25 stk. pr. sæson. Her er hans skiftende 

arbejdstider i weekender én af årsagen til antallet af kampe.  

Det var Thomas´ store mål at blive LD, så han kunne komme ud og virke i trioer, 

blandt andet på grund af det sociale aspekt.  

Der skal lyde et stort tillykke med fødselsdagen fra Bornholms Fodbolddommer Klub. 

 

Kampafgift foråret 2020. 
 

Der bliver ikke afregnet kampafgift for foråret 2020, da ingen nok har haft over 5 

kampe. Hvis der er et par stykker der nåede det, så vurderede bestyrelsen, at arbejdet 

ikke stod mål med opkrævningen af pengene. 

 

Dommerbeklædning 
 

11. juni blev der udsendt en mail til alle aktive dommere i DFU. Her står der, at 

Diadora fortsætter til 31/12 - 2021. Så alle kan stadig købe dommerbeklædning indtil 

denne dato. Som der også stod i mailen til jer, så forhandles der om ny leverandør 

efter denne dato. Det falder forhåbentlig snart på plads. 

 

Sæsonen 2020. 
 

Vi håber alle, at turneringen kommer godt i gang og kampene kan blive afviklet på 

normal vis. Turneringen er planlagt og efter planen så starter den med to pokalkampe 

den 12. august. Enkelte rækker starter nogle dage efter og alle rækker skulle gerne 

opstartes i uge 34. De hold som skal spille i København bliver starten også i august 

måned. 

Alle dommere bedes ajourføre deres afbudskalender snarest. Morten møder på 

arbejdet igen 3. august og det er meningen, at påsætningen sker snarest herefter. 

Kontoret snakkede om, da der var få kampe i august måned, så ville første påsætning 

omhandle både august og september måned. Så tag lige begge måneder med, når I er i 

gang. Jeg er ikke klar over hvornår turneringerne med de udenøs hold starter. 

Morten Blem holder ferie i uge 29 – 30 og 31. 

 

Aktiviteter 2020. 
 
Dommermøde, mandag den 10.8. kl. 19.00, Rønne Hallens Cafeteria. 

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.                 


