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Diverse orienteringer
Dette er årets første nyhedsbrev og det er lidt kedeligt, at det først kommer i maj
måned, men der har faktisk ikke været noget at skrive om. De tidligere meddelelser
fra bestyrelsen har været udsættelse af vores generalforsamling 4. februar og igen 6.
april.
Aflysninger af vores medlemsmøder den 23. februar og 23. marts, så det har kun
været lidt kedelige meddelelser jeg er kommet med.
Men nu lysner det forude og verden er på vej til at blive normal igen. Vi er startet
med at dømme fodbold med de restriktioner der findes. Det er lidt kedeligt, at
klubhusene er lukket (stort set) og ingen tilskuere, men der sker hele tiden ændringer,
så vi håber det snart bliver mere normalt igen.
Nedenunder skriver jeg lidt hvad fremtiden bringer og der er lidt positivt.

Minigolf fredag den 28. maj kl. 16.30, Nyker Klubhus
Hermed indkaldes til minigolf fredag den 28. maj ca. kl. 16.30 ved Nyker Klubhus.
Så skulle vi være klar til at starte senest kl. 17.00. Bestyrelsen håber meget at det kan
lade sig gøre af hensyn til corona. Minigolfbanen er bestilt og der er også styr på
klubhuset. Maden er foreløbig også bestilt. Så alle ting er på plads. Nu venter vi kun
på at Danmark åbner mere op, men jeg håber og tror helt sikkert, at det kan lade sig
gøre. Der skulle IKKE ligge fodboldkampe på denne dato, men der sker ikke noget,
at I melder afbud denne dato.
Jeg synes I skal plotte datoen ind i jeres kalender og Hans Heiede og Kim Andersen
er klar til at modtage jeres tilmelding. Seneste tilmelding søndag den 23. maj.
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Der er en egenbetaling på kr. 100,- pr. person til arrangementet. Dette betales på
stedet inden vi starter. For dette beløb får I baneleje + øl og vand under spillet.
Buffet med vin, øl eller vand til spisningen.
Ved eventuel udeblivelse uden afbud vil I stadig blive opkrævet de kr. 100,00. (BFK
hænger på bestillingen, når endelig antal er afleveret.)

Teori – og løbetest tirsdag den 22. juni i RIK´s lokaler for
KS/BS dommere og udviklere.
Tirsdag den 22. juni er der obligatorisk teoritest for KS/BS dommere og
udviklere, ca. 16.00. Teoritesten finder sted i RIK´s nye lokaler ca. 50 meter fra
klubhuset. (det tidligere Vikings Atletiks lokaler)
Jeg har ikke de endelige tider endnu, men det bliver med start ca. kl. 16.00. Øvrige
dommere (fra SH1 og nedefter) er også meget velkommen til at deltage i teoritesten.
Det kan aldrig skade. Her skal ske en tilmelding til Holger på mail eller mobil.
Efter teoritesten er der obligatorisk løbetest for KS/BS dommere. Her er øvrige
dommere også velkommen til at deltage, men her skal også ske en tilmelding til
Holger på mail eller mobil.
Endelige tidspunkter vil fremkomme 1 – 2 uger før afholdelse, når jeg har mere styr
hvem der deltager blandt de øvrige dommere.
Det er Jan Carlsen der kommer til Bornholm som sædvanlig for at forestå
teoritesten.

Michael Chodzuik fyldte 65 år den 3. maj.
Michael fyldte 65 år mandag den 3. maj. Michael tog
dommereksamen i 1990 og har dømt indtil han stoppede i 2016 på
grund af sygdom. Michael har det fint i dag, men kommer nok ikke til
at dømme fodbold igen. Michael dømte i alt i 14 sæsoner samtidig
med hans håndbolddommergerning.
Michael tager stadig aktiv del i sociale arrangementer og han var med
til vores jubilæumsfest i august måned. Vi håber også, at Michael snart indfinder sig i
Knudsker omklædningsrum igen efter BS kampe. Her har han ikke været i de senere
år.
Et stort tillykke skal lyde fra Bornholms Fodbolddommer Klub.

Generalforsamling tirsdag den 25 maj kl. 19.30 i Nexøhallen.
Bestyrelsen har fastlagt vores generalforsamling til
ovennævnte dato. Dagsorden er tidligere udsendt til jer. Vi
håber selvfølgelig, at der kommer godt fremmøde. Det vil
være dejligt at møde den enkelte dommer igen. Der er ikke
de store ting på dagsorden, men der er lidt. Vi har haft en
udfordring med hensyn til kontingentopkrævning. Det vil vi
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forhåbentlig få lov til at ændre i vores vedtægter.
Der skal uddeles diverse nåle fra DBU B. og BFK, samt mødeaktivitetspokal. De
implicerede dommere vil få besked ca. 14 dage før, da vi håber at alle nålemodtagere
møder frem.
Til orientering er dagsorden udsendt 14. marts fra Mogens Christiansen.

Nyt fra medlemsskaren og nye aktive dommere.
Kontingentopkrævningen blev udsendt lige efter påske og ca. 2-3 uger efter er der
kun én eller to der mangler at betale. Det er forhåbentlig klaret når I læser
nyhedsbrevet. Bestyrelsen er meget glade for, at alle har indbetalt kontingentet efter
de omstændigheder der er. Der er kommet to nye dommere som er kommet i gang
med at dømme.
Jesper Gynther skrev jeg om i forrige nyhedsbrev og han er kommet i gang med at
fløjte. Steen Henriksen fra København er flyttet til øen og er startet med at dømme.
Steen dømte i KS for en del år siden, men stoppede og blev træner i stedet. Vi er
glade for, at han har fået lysten igen. Martin Schmidt er vendt tilbage til øen igen.
Stoppede i 2019 her på øen. Har efteruddannet sig og er blevet befalingsmand på CF i
Allinge. Alle tre er indmeldt i BFK og dømmer fodbold. Desværre er vi også løbet
ind i nogle skader, men håber de snart er friske igen.

Dommerinformation forår 2021
I har alle fået Dommerinformationen udleveret og håber I læser i den. Både med
hensyn til turneringsregler spilleregler.
HUSK: jeg vil gøre opmærksom på, at hvis et hold i U-10 og U-12 rækkerne kommer
bagud med 3 mål, så må holdet indsætte en ekstra spiller. Jeg har lige været ude at
dømme en kamp i U-12 rækken og måtte gøre træneren opmærksom på reglen. Det
forstod han ikke, da han lige havde tabt 1 – 8 med sit hold og havde ikke fået ekstra
spillere ind på banen. Hvis træneren ikke er klar over det, så må vi hjælpe dem.
Vi går også snart i gang med pokalturneringen og I kan også læse i folderen angående
forlænget spilletid.
Honorarer for de forskellige kampe står også i folderen. Kørsel er faldet til kr. 3,44
pr. kørt km.

Aktiviteter 2021
Minigolf:

Fredag den 28. maj kl. 17.00

Løbe – og teoritest:

Tirsdag den 22. juni kl. 16.00, RIK´s klubhus

Sommerarrangement: Søndag den 8. august kl. 14.00
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.
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