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Nyhedsbrev nr. 5/2020 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                17. oktober 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 
Vi er stadig midt i coronaen og det bærer dette nyhedsbrev også præg af, så jeg vil 

bede jer om at læse det godt igennem og notere jer diverse datoer eller aflysninger. 

Medlemsmøde 10. august. 
Vi havde flyttet medlemsmødet fra Nyvest til Rønne Hallens Cafeteria og vi synes 

det var et udmærket mødelokale, så det kan godt tænkes, at vi holder diverse møder 

her fremover. Vi var 20 fremmødte og det var tilfredsstillende. Der var stadig 

ferietider. Det var et hyggeligt møde med lovgennemgang, udlevering af 

dommerinformation. Deltagerne blev spurgt om de læser den og ingen vil undvære 

den. På grund af aflysning af møde i marts måned, så blev der tænkt alternativ med 

hensyn til afvikling af teorimesterskaber. Alle fik først en test med 1 – X – 2, som de 

skulle løse. Herefter havde Mogens sammenfattet en test med enkelte spørgsmål til 

hver enkelt. Svarede en dommer rigtig fik han point og ellers gik pointene til de to 

sidemænd. Hermed fik vi kåret årets teorimester. Jørgen Lund Jensen vandt for 10. 

gang. Foran John Z. og Morten Hjorth. 

 

http://www.danskefodbolddommere.dk/
mailto:holger.philip08@gmail.com
mailto:mhhsport@outlook.dk
mailto:mc@cabh.dk
mailto:kimandersen67@live.dk
mailto:heiede@hotmail.com


BFKs nyhedsbrev nr. 5 – 2020  side 2 

 

Jubilæumsfest 22. august 
 

Som alle ved så afholdt BFK jubilæumsfest den 22. august og det var en virkelig god 

fest, men det er udførligt beskrevet i særudgaven nyhedsbrev nr. 4. 

 
Teoritest – løbetest. 
 

Som beskrevet i nyhedsbrev nr. 2, blev teori– og løbetesten udsat til august måned. 

Men i juni måned gjorde DBU bredde opmærksom på, at ”krav til teori – og løbetest 

var suspenderet for 2020 på grund af coronaen.” Derfor planlagde BFK ingen 

løbetest for dommerne i august efter aftale med dommerudvalget. Pludselig kom der 

krav fra unionen, at dommere som skulle dømme i KS skulle løbe test. Stik imod alle 

aftaler, men for at skabe ro, så løb vi test i september måned. Der er fastlagt et møde 

med DBU B. senere på måneden for at skabe klarhed over forholdene. 

 

Futsalmøde den 28. oktober kl. 19.00 i RIK´s klubhus 
 

Onsdag den 28. oktober kl. 19.00 i RIK´s klubhus afholder vi obligatorisk 

teorigennemgang i Futsal for sæsonen. Vi forventer, at alle som ønsker at dømme 

futsal møder frem.  

Er der dommere som ønsker at dømme Futsal til vinter, men som ikke har været på 

kursus tidligere, skal man tilmelde sig til Holger. Eventuelle afbud også til Holger. 

Loven er blevet omskrevet og er nu i anden opsætning. Det er dommerudvalget og 

B&U der har stået for denne del. 

Turneringen er planlagt til at starte i weekenden 7 – 8. november 

 
Keglemesterskaber den 4. december ER AFLYST. 
 

Desværre har vi været nødt til at aflyse dette årlige arrangement og det er ud fra flere 

argumenter. Lennart stopper i Buffalo Steak House pr. 1. november, så han har været 

nødt til at aflyse vores aftale. Jeg har snakket med ejeren af restauranten, men der er 

ikke klarhed over hvad der skal ske fremover. 

Den anden væsentlige årsag er de restriktioner som coronaen bringer med sig. P.t.  

lukker alle restauranter og værtshuse kl. 22.00 og vi ved ikke hvor længe det varer 

ved. Vi kan ikke blive ved med at afvente, da der er en hel del forarbejde til sådan et 

arrangement, og vi vil ikke sætte mange mennesker i bekneb for evt. at skulle aflyse 

med få dages respit. 

Derfor har bestyrelsen set sig nødsaget til at træffe denne beslutning.  

ÅRETS KEGLEMESTER bliver IKKE fundet i 2020. 

 
Dommersituationen p.t. 
 

Jeg har en glædelig meddelelse til alle. Antallet af medlemmer i BFK er steget og 

antallet af aktive dommere er også steget. 
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Lukas Bo Nielsen flyttede i august måned til Bornholm for at studere. Lukas tog 

dommereksamen i marts 2020 med den nye uddannelse og har været gennem sine tre 

prøvekampe på Sjælland med vejleder/udvikler på. Han har yderligere dømt nogle 

kampe på Sjælland i juni/juli. 

Han er nu installeret på Bornholm og har dømt 3 kampe på øen. Den ene var med 

udvikler på. Han vil også dømme futsal til sæsonen. Lukas skal foreløbig studere i 2 

år på Bornholm. 

Jesper Gynther er flyttet til Bornholm igen og har lige fået fast arbejde på 

Bornholms Tidende. Jesper har været i praktik tidligere på avisen og dømte også 

dengang. Jesper har ikke dømt herover i denne omgang, men vil starte igen i 2021. 

Jeg forventer også at se Jesper til futsalmødet, da han ønsker at dømme futsal til 

sæsonen. 

Christian Nejstgaard som jeg har skrevet om tidligere har nu dømt flere kampe på 

Bornholm. 

Jeppe Pedersen og Kim Thygesen har også været ude at dømme. Kim har overstået 

sine 3 kampe med vejleder/udvikler, og Jeppe er godt på vej.  

 
Kampafgift 2020. 
 

Turneringen går på hæld og vi skal til at lave en opgørelse over kampafgift. Så snart 

vi har overblik over denne, så bliver den udsendt. Det er stadig kr. 20,00 pr. kamp og 

de første 5 i halvsæsonen er gratis. Vi håber i tager godt imod den og får betalt, når i 

ser den. 

 
DBU Bornholm 
 

Som nævnt tidligere, så starter Futsal den 7 – 8. november. Til orientering så er det 

også planlagt at starte noget vinterbold for ungdom på Kunstbanen. Meningen er, at 

der spilles futsal hver anden weekend og vinterbold hver anden weekend. Det vil 

sige, at ALLE bedes ajourføre deres afbudskalender for november og december 

måned. 

På grund af aflysninger af kampe tidligere, så spilles der også i KS i hele november 

måned. Om der kommer flere kampe vides ikke endnu. 

 
Aktiviteter 2020 
 

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.                 

 
 

 
  


