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Nyhedsbrev nr. 3/2022 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                12. juli 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. 
Vi afviklede vores minigolfmesterskabet 2022 fredag den 27. maj på Nykers baner. 

Vi var 16 deltagere, som efter lodtrækning blev delt i 4 puljer. Efter 18 hullers spil 

blev vi opdelt i 4 nye puljer efter resultaterne i første omgang. Der var flere af de 

normalt gode minigolfspillere som skuffede fælt. Finalepuljen bestod af Kim 

Andersen, Holger Hansen, Jeppe Pedersen og Bernt H. Jensen. Bernt måtte i omspil 

med Jørgen Alstrup for at snuppe den sidste plads. Før finalen førte Kim A. med 7 

slag, så han var klar favorit. Kim fortsatte det gode spil i 2. runde og vandt suverænt 

med 80 slag foran Holger på 92 slag og Jeppe på 3. pladsen med 97 slag. Så et stort 

tillykke til Kim Andersen med titlen som minigolfmester 2022. Det er 4. gang på 

de sidste 5 år. Meget flot! 

Pulje 2 blev vundet af Hans Heiede foran Jørgen 

Alstrup. Pulje 3 blev vundet af John Zawada foran 

Peter Bech Jensen. Pulje 4 blev vundet af Mikael 

Petersen foran Jørn Agregaard. 

 

Til venstre ser I Hans få overrakt sin præmie. Vinder af 

pulje 1 kan I se i de forrige års nyhedsbreve! 

 

Der var gavekort og pokal til mesteren og præmier fra Svaneke Bryghus til nr. 2 og 3, 

samt puljevinderne. Alle disse præmier blev overrakt på Café Munter, hvor middagen 

blev indtaget med diverse drikkevarer. Her gik snakken med løst og fast og der blev 

vendt mange ting fra forårets kampe. Det var en meget hyggelig eftermiddag/aften og 

de to nye dommere som var til stede var også meget tilfredse. Der var flere af de nye 

som ville have været med, men som var forhindret. BFK søgte og fik tilskud fra FKP-

puljen. Resten blev klaret af en lille brugerbetaling. 
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Teori – og løbetest den 22. juni 
 

Onsdag den 22. juni afviklede BFK teori– og løbetest på Rønne Stadion Nord samt 

Cafeteriaet. 

Vi startede med teoritesten med Jan Carlsen som stod for teoritesten og Holger 

Hansen var bisidder. Testen var obligatorisk for KS/BSH dommere samt udviklere, 

men alle havde mulighed for at deltage. Alle bestod teoritesten, dog var to stk. 

dommere ude at rejse, så det bliver først klaret i august måned. Samme dag afviklede 

vi løbetesten, som næsten alle bestod. De samme to dommere som ovennævnt 

mangler løbetesten, og 1 KS dommer måtte udgå med en lille skade. Det hele bliver 

klaret i august måned. 

Efter teori – og løbetest inviterede BFK/DBU Bornholm på sandwich og drikkelse. 

Efter dette gennemgik Jan Carlsen VAR-systemet. Det var meget spændende og 

mange blev klogere. Der var stor spørgelyst blandt deltagerne.  

Mens dommerne var til teoritest, så var alle de nye dommere indbudt til møde med 

dommerudvalget og kontoret, for at høre om deres oplevelser på fodboldbanen. Her 

var alle dommere meget positive. Desværre manglede 4 af forskellige årsager. 

 

Heidi og Morten Hjorth Hansen blev gift den 16. juni. 
 

Torsdag den 16. juni blev vores kasserer Morten Hjorth 

Hansen gift med Heidi i parken i Aarsdale. Mange 

mennesker var med i Parken og til den 

efterfølgende reception/fest i Årsdalehuset.  

Dagen efter var der også inviteret mange 

mennesker i Nexø Hallens Cafeteria. Så de 

blev rigtig fejret i to dage.  
 

 
 

Et stort tillykke fra bestyrelse og medlemmerne i 

Bornholms Fodbolddommer Klub. 

 

Medlemsmøde  
 

Tirsdag den 16. august afholdes medlemsmøde i Rønne Hallens Cafeteria kl. 

19.00. Vi skal afvikle sidste afdeling af årets teorimesterskaber. Den nye 

dommerinformation gennemgås og udleveres. Det nye lovstof bliver også 

gennemgået. Ellers er der fri spørgelyst til turnering og kontoret samt 

dommerklubben. 

Mød godt frem! 

 

 

 



BFKs nyhedsbrev nr. 3 – 2022  side 3 

 

Kampafgift foråret 2022 
 

Jeg har fået en opgørelse over antal af kampe for foråret af den enkelte dommer. Jeg 

har gennemgået disse og sendt en opgørelse til vores kasserer Morten Hjorth.  De 

første 5 kampe pr. halvsæson er gratis, men resten betales der kr. 20,- pr. kamp. 

Morten har udsendt en opgørelse til jer og I bedes indbetale beløbet. I alt er der 32 

medlemmer af BFK, som har været aktive i foråret. Kun 4 dommere/udviklere har 

ikke nået 5 kampe, så de slipper for at betale.  

Det glæder bestyrelsen meget hvor mange kampe de nye dommere har dømt. Især har 

4 - 5 stk. dømt rigtig mange kampe. De øvrige har lidt af skader eller fået nyt arbejde 

som har bevirket at de ikke har dømt lige så mange kampe. Vi håber at de alle er klar 

til efteråret. 

Rekorden for flest dømte kampe i foråret tilfalder dog ikke nogen af vores nye 

medlemmer/kollegaer, men tilhører derimod de to ældste dommere vi har. Vi håber 

helbredet holder. 

 

Holger Hansen fylder 75 år tirsdag den 26. juli. 
 

BFK´s formand Holger Hansen fylder 75 år den 26. juli. Alle med 

lidt kendskab til fodbold kender Holger, som altid har været aktiv på 

fodboldbanerne. Først som spiller i Aa.I.F fra barnsben af, indtil han 

stoppede på førsteholdet, da dommergerningen tog fart.  

 

 

Holger tog dommereksamen i 1969 og er nu i gang med sin sæson nr. 54 og han har 

medvirket i små 3.500 kampe. Som dommer eller udvikler. 

Holger fik 18 sæsoner i divisionen og nåede 218 kampe i divisionen. Det var på det 

tidspunkt det højeste antal kampe blandt divisionsdommere. Holger nåede i 1985 – 89 

5 sæsoner i højeste række og var med som LD i udlandet i disse år. Efter stop i 1995 

på grund af alder fortsatte Holger som eliteudvikler i 21 år. Det hele stoppede i DBU 

med 70 års reglen i 2017. 

Holger blev dommerinstruktør i 1984 og han har næsten uddannet samtlige medlem-

mer af vores dommerklub. 

I BFK´s bestyrelse har Holger været med i to perioder 

med i alt 27 år, heraf de 26 som formand. 

Holger har modtaget diverse hædersbevisninger i årenes 

løb. BBU´s æresnål i 1985, DBU Bornholms guldnål i 

2016. DBU´s sølvnål i 2012, samt DFU´s guldnål i 2020. 

Holger har været æresmedlem i BFK siden 1995. 

 

 

Der skal lyde et stort tillykke med fødselsdagen fra 

bestyrelsen og samtlige medlemmer af Bornholms 

Fodbolddommer Klub. 
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Turneringen efterår 2022 
 

Turneringen for efterår 2022 er kommet og ligger på nettet. KS starter 20. august. 

Diverse ungdomsrækker på Bornholm starter 22. august og BSH begynder fredag den 

26. august og så kører vi indtil først i november måned. 

Jeg har ikke hørt noget endnu om træningskampe, men det er nok fra sidst i juli og i 

august måned. Dette indebærer, at I skal ajourføre jeres fraværskalender, både for 

juli, august og september. 

 

Jens Ole Hansen starter igen efter endt ferie i uge 32 og begynder straks, at påsætte 

dommere for august og september måned. 

 

I bedes også se efter jeres tilgængelighed på nettet! Se efter om der er dage hvor I 

faktisk godt kan dømme. Vi undrer os nogle gange, at der ikke er nogen ledige 

dommere og næsten ingen kampe pågældende dag. Hvis I krydser af på en bestemt 

ugedag, (måske tirsdag) så gælder det alle tirsdage! Det kunne jo være, at det ikke 

var hver tirsdag I var optaget. 

 

Orientering fra dommerudvalg og kontoret. 
 

Dommerudvalget holdt møde sidst i juni måned. Her rangerede udvalget til den nye 

turnering. Der skete ikke de store ændringer, men nogle enkelte ændringer skete der 

dog.  

Martin Schmidt forlader Bornholm og starter med nyt arbejde i Hillerød indenfor 

Civilforsvaret, så Martin har i denne omgang haft sin sidste kamp på Bornholm. 

Steen Henriksen er ny dommer i BSH og han skal til test i august måned.  

André Kahlenberg dømmer i BSH, da han selv skal spille i KS. 

Morten Hjort Hansen har meldt sig klar fra august måned og er indplaceret i KS. 

 
 

 

Aktiviteter 2022 
 

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

Futsalmøde: Mødet 2. november er udsat, da futsalturneringen først starter 

i januar 2023. Derfor holder vi mødet på et senere tidspunkt. 

 

Kegleaften: Fredag den 2. december. Arrangementet er ikke på plads 

endnu.  

 


