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BORNHOLMS FODBOLDDOMMER-KLUB  
STIFTET 26. AUGUST 1945  

  
  

 

 

Nyhedsbrev nr. 4/2021 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                9. oktober 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.: 
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 

 

Sommerarrangement 8. august. 
Dette arrangement blev vi desværre nødt til at aflyse med kort varsel. Morten Hjorth 

som skulle lægge hus til, blev kaldt på en rejse væk fra øen og vi havde desværre ikke 

andre muligheder med så kort varsel. Vi kan kun beklage og håber at vende tilbage en 

anden gang. 

 

Medlemsmøde 10. august i Rønne Hallen. 
 

Vi havde indkaldt til det første dommermøde i 2021 og håbede selvfølgelig, at der 

ville være et pænt fremmøde, men der blev vi meget skuffede. I alt var vi 14 stk. incl. 

dommerudvalgsformanden Knud Arne Rasmussen som deltog. Der var ”kun” 2 – 3 

stk. afbud. Der var ellers spændende ting på programmet, udlevering af 

dommerinformation, orientering fra Knud A., kåring af årets teorimester, samt 

gennemgang af nyt lovstof. Desværre nåede den nye lovbog ikke frem til dagen, men 

er udleveret til jer efterfølgende.  

 

Årets teorimester blev Michael Cordua foran 

Knud Kofoed og Martin Schmidt.  

Pokal og Svanekeøl blev overrakt til de tre 

første. 

 

Holger gennemgik de nye lovændringer samt 

dommerinformationen. Ellers blev der 

snakket løst og fast og vi ønskede hinanden 

en god sæson. 
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John Lintrup fyldte 65 år tirsdag den 7. september. 
 

Dette burde have været med i nyhedsbrev nr. 3, men det kom det ikke. 

Det blev skrevet først i juli og jeg tænkte nok ikke så langt frem i tiden, 

men fejlen er helt på min side. Jeg har været forbi for at gratulere.  

 

John Lintrup er én af vores trofaste støtter i dommergerningen. Det har været helt 

galt i 2021, da John blev skadet i marts og er først 

startet op igen i september. Det er mange kampe der 

skal uddeles til andre dommere. 

John tog dommereksamen i 1996 og her i maj 

måned fik John overrakt 25 års jubilæumsnål fra 

DFU, samt 25 års nålen fra  

DBU Bornholm. John er altid klar til en ekstra  

kamp og siger aldrig nej. Derfor var det dejligt  

at se John tilbage på banen her i september måned.  

Vi håber, at knæet holder. 

John er også meget aktiv til vores dommermøder. 

Der skal lyde et stort tillykke med fødselsdagen fra Bornholms Fodbolddommer 

Klub. 

 
Futsalmøde onsdag den 27. oktober kl. 19.00 i Rønne Hallens 

Cafeteria. 
Så indkalder vi til en gennemgang af futsalregler. Vi afholdt møde for et år siden og 

samtidig blev turneringen lukket ned til jul. Vi håbede, at kunne starte igen i januar 

og ansættelser var udsendt, men det lykkedes heller ikke, da Coronaen tog ekstra fat 

igen, denne gang primært i skoler og det er der spillerne kom fra, så hele sæsonen 

2020 – 2021 blev aflyst. 

Nu håber jeg vi kommer i gang og derfor indkaldes til en teorigennemgang. Der var 

19 dommere på liste fra sidste år og håber I alle er klar igen. Dette gælder også de 2 – 

3 stk. som p.t. holder pause udendørs. Er der nogen som ikke ønsker at dømme 

Futsal, så er det besked til Holger på mailen. Her tænker jeg på de dommere der var 

med på listen. Evt. nye dommere er også velkommen. 

 

Kegleaften fredag den 3. december kl. 17.00. 
 

Det er lykkedes, at få stablet vores kegleaften på benene igen. Vi har fået lov til at 

låne keglebanen, så det er dejligt. Vi skal nok få en hyggelig aften ud af dette. 

Vi mødes på Café Munter ca. kl. 17.00, så regner jeg med at vi kan spise kl. 17.15. 

Bagefter går vi hen til keglebanen og får afviklet 

mesterskabet. Mød godt frem. Pokalen har snart stået 

længe nok på Syrenvej. 

Jeg håber at vores sponsorer er velvillige igen i år, så vi 

også kan afvikle amerikansk lotteri. 
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Men det er fredag den 3. december kl. 17.00 på Café Munter vi mødes. 

Tilmelding senest 28. november til enten Hans Heiede eller Kim Andersen. Mail 

og mobil står på forsiden.   

 

Sponsorpræmier. 
 

Det er to år siden vi har afviklet aftenen og jeg ved ikke hvorledes tidligere sponsorer 

stiller sig, men håber selvfølgelig det bedste. Hvis nogen af vores medlemmer har 

gode forbindelser, og som har mulighed for at skaffe præmier/gaver til denne aften 

vil de blive taget imod med kyshånd. 

Eventuel besked om sponsorgaver gives til Holger snarest, så jeg kan tage det med i 

planlægningen. 

 

Dommersituationen på nuværende tidspunkt. 
 

Situationen er nærmest katastrofal på nuværende tidspunkt. Vi startede med 32 stk. 

dommere på vores telefonliste i foråret og for tiden er der 20 som er aktive. Det er 

IKKE nok til at klare kampene. Dem der er forsvundet er på grund af skader, nogle 

holder pause og nogle er helt stoppet. Den lørdag der lige er overstået var der nok 5 – 

6 dommerløse kampe. Det er ikke noget vi er vant til på Bornholm og der skal gøres 

noget til næste sæson. Jeg håber virkelig, at nogen af dem der ikke dømmer p.t. 

melder sig under fanerne igen, ellers ser det meget sort ud. 

 

Dommerudvalget har besluttet at der skal gennemføres et dommergrundkursus i 

begyndelsen af 2022. Kender du emner til aspiranter, må du meget gerne ”prikke” til 

dem allerede nu! Det er bydende nødvendigt at vi får nye kollegaer. 

 

Bestyrelsen. 
 

Efter et år som var præget af Coronaen med flere aflysninger til følge, så håber 

bestyrelsen, at 2022 bliver bedre. Vi arbejder på en fodboldtur til en superligakamp 

som i 2019. Vi havde mere eller mindre planlagt en tur i 2021 og havde også fået 

tilsagn om støtte af FKP, men det var ikke muligt at gennemføre turen med de 

restriktioner vi havde i februar – marts måned. 

Nu er planen, at vi forsøger igen i 2022 og det arbejder vi på. Vi studerer 

turneringsprogrammet og så snart der er kommet kamptidspunkter, så arbejdes der 

videre. Vi kan ikke gøre noget nu, da kamptidspunkterne skal passe med 

færgetrafikken. 

Ellers arbejdes der på, at de sædvanlige møder og sociale arrangementer kan 

gennemføres. 

 

Aktiviteter 2021 
Futsal møde:  Onsdag den 27. oktober kl. 19.00, Rønne Hallens Cafeteria 

Kegleaften:              Fredag den 3. december kl. 17.00, Café Munter.   


