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BORNHOLMS FODBOLDDOMMER-KLUB  
STIFTET 26. AUGUST 1945  

  
  

 

 

Nyhedsbrev nr. 2/2022 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                10. maj 2022 
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 

 

 

Minigolf fredag den 27. maj kl. 16.30, Nyker Stadion. 
Hermed indkaldes til minigolf  

Fredag den 27. maj kl. 16.30 ved Nyker Klubhus.  

 

Så skulle vi være klar til at spille senest kl.17.00. Vi 

håber der møder mange op for at få nogle hyggelige timer 

sammen med kolleger. Vi har fået 8 nye medlemmer i 

klubben og vi håber selvfølgelig også, at vi ser nogen af 

dem til arrangementet. Der skulle IKKE ligge nogle fodboldkampe på denne dato, 

men I må godt melde fra på afbudskalenderen alligevel. 

Jeg synes I skal plotte datoen ind i jeres kalender. Tilmelding til arrangementet skal 

ske til enten Hans Heiede eller Kim Andersen senest 22. maj. Deres mobil og mail 

står på forsiden. 

Der er en egenbetaling på kr. 50,- pr. person. Dette betales på stedet inden vi 

starter. For dette beløb får I baneleje + øl og vand under spillet. 

Efter spillet kører vi til Café Munter i Rønne og spiser. Maden incl. vin, øl eller 

vand er inkluderet i prisen. 

Under spisningen er der præmieoverrækkelse.  
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Nye dommere i dommerklubben. 
En meget glædelig begivenhed fandt sted 30. marts. Denne dag fik vi 8 nye 

fodbolddommere. På 2 lørdage havde dommerinstruktør Christian Nejstgaard 

undervist aspiranterne og den 30. marts havde vi lovfortolker Jan Carlsen til at tage 

dem igennem eksamen. Alle bestod og er nu i gang med deres 3 prøvekampe med 

vejleder ved deres side. Når disse 3 kampe er overstået, så kan de kalde sig 

fodbolddommer. De virker meget interesserede og vi skal nok få glæde af dem, så vi 

andre ”ældre” kan blive lidt aflastet.  

 

 
De 8 nye dommere er følgende: Nicolai Kristensen, Halil Durakovic, Martin Munk, 

Patrick Koch, Thilo Godtfredsen, Spencer Kris Powell, Rasmus Løkken Boss og 

Erik Kristensen, 

Alle dommere er indmeldt i dommerklubben og vi håber de møder godt op til vores 

arrangementer. Velkommen i BFK! 

 

Teori – og løbetest onsdag den 22. juni i Rønne Hallens 

cafeteria for KS/BS dommere og udviklere. 
 

Onsdag den 22. juni er der obligatorisk teoritest for KS/BS dommere og 

udviklere, med start ca. kl.16.00.  

Øvrige dommere er også meget velkomne til at deltage i teoritesten. Det 

kan aldrig skade. Vi planlægger med 3 hold til teoritesten, hhv. kl. 16 – 

16.45 og 17.30.  

Testen finder sted i Rønne Hallens Cafeteria. 

Tilmelding til testen skal ske til Holger på mail eller mobil senest den 15. 

juni med oplysning om hvad tid man kan møde. 
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Samme dag vil vores 8 nye medlemmer blive inviteret til et møde med 

dommerudvalget klokken 17.00, for at evaluere på forårets oplevelser på 

fodboldbanerne. Der vil være mulighed for at få svar på nogle af de spørgsmål som er 

dukket op i sæsonen. En særlig invitation vil blive udsendt. 

 

Efter teoritesten afvikles løbetesten, som er obligatorisk for 

KS/BS dommere kl. 18.15 på Rønne Stadion Nord. Alle øvrige 

dommere er også velkomne til at deltage i løbetesten. Det tager 

ca. 20 minutter at gennemføre testen. Når du tilmelder dig 

teoritesten, eller informationsmøde for nye medlemmer, giver du samtidig besked om 

du ønsker at deltage i løbetesten. Umiddelbart efter den 15. juni fremsendes endelig 

program med mødetidspunkt for alle. 

 

Medlemsmøde: Når teori – og løbetesten er overstået serveres en sandwich og 

øl/vand til alle. Klokken 19.00 har vi fået Jan Carlsen til at 

gennemgå de nye lovændringer samt snakke om VAR. Vi havde jo 

planlagt et medlemsmøde i februar 2021 angående VAR, men 

dette måtte vi aflyse. 

 

Orientering fra dommerudvalget og kontoret.  
 

Turneringen er i fuld gang og der er mange opgaver til vores dommere. P.t. er der 22 

dommere til rådighed, og samtidig er 7 af vores nye kollegaer også ude på 

grønsværen. Desværre oplever vi dage med en del afbud, så der har været dage, hvor 

vi har manglet dommere. Blandt andet blev en cupkamp afviklet uden LD. Vores 

gæstedommer Christian Nejstgaard, som er til rådighed i visse perioder, er blevet 

rangeret som BS dommer. Christian har allerede dømt flere BS kampe og klaret sig 

fint. 

23. april afholdt unionen en samling for vores udviklere. Thor Callesen afholdt først 

en seance på to timer på kontoret, hvor teorien blev gennemgået. Bagefter 

overværede vi en KS kamp i Nexø hvor vi udviklede Peter Bech. Det var Thor 

Callesen der gennemførte samtalen. Til slut gennemgik Thor dagens forløb med de 

fremmødte udviklere. Et meget vellykket arrangement. 

 

Aktiviteter 2022 
Minigolf:  Fredag den 27. maj kl. 17.00 i Nyker 

Teori – og løbetest:  Onsdag den 22. juni kl. 16.00, Rønne Stadion Nord 

Medlemsmøde: Onsdag den 22. juni kl. 19.00, Rønne Hallens Cafeteria 

Dommermøde: Tirsdag den 16. august kl. 19.00, Rønne Hallens Cafeteria 

Futsal møde:  Onsdag den 2. november kl. 19.00, Rønne Hallens Cafeteria 

Kegleaften:              Fredag den 2. december.  


