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STIFTET 26. AUGUST 1945  

  
  

 

Nyhedsbrev nr. 4/2022 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                25. oktober 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 

 

 

Medlemsmøde 16. august i Rønne Hallen kl. 19.00 
 

16. august afholdt vi medlemsmøde i Rønne Hallens Cafeteria. Der var kun 12 

deltagere og 8 afbud. Det er absolut ikke prangende og vi har snakket om i 

bestyrelsen hvad der kunne gøres for at få 

dommerne til at møde bedre frem.  

Vi afviklede sidste afdeling af vores 

teorimesterskab. Her mødtes Kim A., 

Hanne K og Knud K. i finalen.  

 

 

 

 

 

 

Spændingen forsvandt hurtigt, da Kim var ret så suveræn. 

Så årets teorimester 2022 blev Kim Andersen foran Knud 

Kofoed og Hanne Koch.  

 

 

Der blev udleveret dommerinformation for efteråret 2022. Holger gennemgik de få 

lovændringer der var kommet i sommerferien. 

De 3 finaledeltagere er klar til ”dysten”. 

http://www.danskefodbolddommere.dk/
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Kegleaften fredag den 2. december kl. 17.00 
 

Vi gentager arrangementet fra sidste år med hensyn til 

keglespil i kælderen. Vi mødes på Café Munter og vil 

indtage noget mad senest kl. 17.15. Når vi har spist, så tager 

vi hen i kælderen på keglebanen og får os en hyggelig aften 

der. Vi afvikler keglemesterskabet, samt bliver der spillet 

terninger m.m. 

Vi håber også at sponsorerne er velvillige og giver nogle præmier til at afvikle 

amerikansk lotteri i lighed med tidligere år. 

Tilmelding til Hans Heiede eller Kim Andersen senest søndag den 27. nov. Mail 

og mobilnummer står på forsiden af nyhedsbrevet. 
 

Sponsorpræmier 
 

Jeg kommer igen med en opfordring til vores medlemmer om evt. at skaffe nogle 

sponsorpræmier til keglearrangementet. Der er flere af jer der tidligere har været 

flinke til at skaffe nogle præmier og alle bliver taget imod med kyshånd. Det håber 

jeg også på i år. 

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

planlægningen. 
 

Futsalmøde tirsdag den 3. januar 2023 kl. 19.00 
 

Der indkaldes til en gennemgang af futsalregler tirsdag den 3. januar kl. 19.00 i 

Rønne Hallens Cafeteria. Det er meningen, at futsalturneringen starter 7. januar og 

så spilles der i 6 – 7 weekender. Jeg forventer, at de dommere der har dømt futsal 

tidligere kommer til mødet. De dommere der ikke har dømt futsal tidligere skal møde 

op denne dag for at få kampe i turneringen. Hvis der er futsaldommere der ikke 

ønsker at dømme futsal længere skal afbud meddeles til Holger på mail eller mobil 

senest 12. december. Er der nye dommere der ønsker at dømme futsal er der også 

tilmelding til Holger senest 12. december. Tidsfristerne skal overholdes, da det er 

planen at påsætningen udsendes før jul. Påsætningen bliver tilrettet først i januar hvis 

der sker ændringer efter mødet. 

Vær opmærksom på jeres afbudskalender for januar og februar skal ajourføres i 

december måned. Husk også jeres tilgængelighed. 
 

Dommersituationen i efteråret. 
 

Dommersituationen her i efteråret har ikke været god. Vi har kørt på pumperne og det 

har knebet med at få afviklet alle kampene. Der har været flere weekender, hvor 

nogle kampe er blevet dømt af lokale ledere/trænere. Kontoret har haft travlt med 

påsætningen og alle ændringer og jeg selv har mærket på min egen krop, at afbud 

efter fredag middag også kommer. Der er stort set ingen weekend hvor jeg ikke har 

haft afbud og skulle byttet rundt, da der ikke har været ret mange dommere at gøre 

godt med. Nogle gange er der ingen ledige dommere i weekenden og så håber jeg 

godt nok, at ingen ringer. 



BFKs nyhedsbrev nr. 4 – 2022  side 3 

 

Fra den oprindelige dommerliste er flere p.t. skadet eller holdt af forskellige årsager. 

Mikael Petersen og André Kahlenberg er stoppet blandt de øverst rangerede og Jeppe 

Petersen er skadet og stoppet for året. Nogle fra SH1 er overgået til kun at dømme 8 

mands. Ole Lundbæk er stoppet p.t. Af de nye fra foråret (8 stk.) er det kun 4 der 

dømmer. 1 er dog så småt kommet i gang igen efter skade. 3 stk. har slet ikke dømt 

kampe af forskellige årsager. Så jeg tror vi slutter året med 22 aktive dommere. Vi 

startede med 31 til sæsonen.  

Jeg håber meget, at nogle af de dommere der er stoppet p.t vender tilbage i 2023. 
 

Dommerkursus. 
I forbindelse med KS kampen NB Bornholm – Hasle blev der 

afviklet et fremstød for at få flere kvindelige dommere. FIFA 

dommer Frida Klarlund dømte kampen og havde et 

arrangement i Nexø Klubhus forinden, hvor alle kunne møde 

frem, men primært var det kvindelige fodboldspillere. Hele 

U16 eliteholdet var mødt frem sammen med en hel del andre. 

Det har resulteret i, at der er afholdt er dommerkursus den 9. 

og 23. okt. med 25 deltagere. 25 piger/kvinder og træneren 

for U16 pigeholdet. Eksamen afholdes først i november og det er spændende hvor 

mange der går til eksamen og består, samt hvor mange der vil i gang med at dømme 

fodbold. Vi håber det bedste. 
 

Kampafgift efteråret 2022 
 

Efterårssæsonen er snart forbi. Vi har kun to weekender tilbage og i uge 45 er alle 

kampe afviklet. Så får jeg en liste fra kontoret og der bliver udsendt opkrævninger fra 

Morten til alle dommere. Håber I tager vel imod opkrævningen og får betalt. 

 

Formanden 75 år 
 

På bestyrelsesmødet den 13. september fik Holger 

overrakt en ”særlig” gave i anledning af hans 75-

års fødselsdag – et bygavekort til Rønne, med 

opfordring om at Holger inviterer Inger ud at 

spise. 
 

 

Aktiviteter 2022/23 
 

Kegleaften: Fredag den 2. december kl. 17.00, Café Munter 

Futsalmøde: Tirsdag den 3. januar 2023 kl. 19.00 Rønne Hallens 

Cafeteria 

Generalforsamling: Torsdag den 2. februar 2023 kl. 19.30 (sted oplyses senere) 

 

Resten af arrangementerne fastlægges på møder i december måned 2022  


