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BORNHOLMS FODBOLDDOMMER-KLUB  
STIFTET 26. AUGUST 1945  

  
  

 

Nyhedsbrev nr. 5/2022 
 
Redaktør: Mogens Christiansen                18. december 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 

 

 

Kegleaften fredag den 2. december 2022 
 

Med velvillig hjælp af Café Munter og med et fint traktement 

på stedet fik vi afviklet vores keglemesterskaber i 2022. Vi 

startede med at spise noget lækker mad og tog herefter til 

keglebanen. Vi var i alt 16 deltagere og her i blandt 4 

debutanter, så meget fint at se nye til keglespil. 

 

Vi gik straks i gang med keglespillet mens 5 - 6 stykker gik i gang med raflebægerne. 

I 2. runde lagde Knud Kofoed sig i spidsen med 22 væltede kegler. Denne stilling 

holdt længe og først i 9. og næstsidste runde kom en ny dommer i spidsen, debutanten 

Rolf Ingdahl Jensen væltede 24 kegler og i 10. og sidste runde lykkedes det Peter 

Bech at vælte 23 kegler, så årets keglemester blev 

Rolf Ingdahl Jensen, som fik både pokal og en flot 

kurv med mange spændende ting i. 

Efterfølgende spillede vi amerikansk lotteri med 

mange pæne præmier, som velvillige sponsorer 

havde givet. 

 

 

 

 

Bagefter spillede vi ekstraspil og det første blev vundet af Peter Bech Jensen foran 

Halil Durakovic og Holger på 3. pladsen. 2. ekstraspil blev vundet af Louise 

Mikkelsen foran Nicolai Kristensen og med Holger på 3. pladsen igen. 

Rolf Ingdahl Jensen 
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Vi sluttede omkring midnat med spillene. Nogle få stykker snakkede så over en sidste 

øl og nogen fortsatte lige forbi et værtshus. Jeg vil godt rette en stor tak til de 

fremmødte for en meget hyggelig aften og tak til Peter for at holde varme i 

brændeovnen. 

 

Tusind tak til de sponsorer som har hjulpet os i år. 

I år havde vi følgende sponsorer: 

Ocean Prawns  Østermarie Brugs        Sydbank  

Konditorbageren  Nordea         Circle K 

Rema 1000                    Intersport         Texas  

Sparloppen   Friendship         BHS Logistics Bhs. 

Frivillige Samaritter  Bernt H. Jensen        Ronni Svendsen  

Bornholm Distillery  BFK         Bygma 

 

BFK siger tusind tak til alle bidragsydere og en særlig tak til de dommere som har 

hjulpet via deres forbindelser til firmaer. Det drejer sig om Lars Hattesen, Peter Bech 

Jensen, Keld Hansen, Morten Hjorth Hansen, Jesper Vigel og Bernt H. Jensen som 

både var sponsor og havde forbindelse til firmaer. Til sidst en særlig stor tak til 

Ronni Svendsen, som gav et pænt sponsorat. Det brugte jeg til kurven samt nogle 

gavekort. 

 

Dommereksamen 6. november 2022 
Som nævnt i forrige nyhedsbrev blev der afholdt dommerkursus i oktober måned med 

eksamen 6. november. I alt 12 har bestået dommereksamen. Nogle af disse er ikke 

fyldt 15 år, så de må ikke fungere som dommer og få deres vejledningskampe. Alle 

bliver tilbudt at melde sig i dommerklubben, så vi kan få dem ind i folden. 

 

Futsalmøde tirsdag den 3. januar 2023 kl. 19.00 i Cafeteriaet 
Som tidligere meddelt, så afholder vi møde i Rønne Hallens Cafeteria tirsdag den 3. 

januar 2023 kl. 19.00. Alle futsal dommere som har dømt tidligere bedes møde frem. 

Jeg har fået to tilmeldinger fra dommere som ikke har dømt herover tidligere. Er der 

flere der har lyst så giv besked til Holger, om at I kommer. Reglerne bliver 

gennemgået og da det er to år siden vi dømte sidst, så er en genopfriskning på sin 

plads. 

 

Til venstre 

vinder af 2. 

ekstraspil Peter 

Bech Jensen. 

Til højre vinder 

af 3. ekstraspil 

Louise 

Mikkelsen 
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Futsalturneringen 2023 
 

Futsalturneringen løber fra 7. januar til 19. februar og dommeransættelser er udsendt. 

Turneringen afsluttes med et ”final4” stævne for de bedste rækker den 18 – 19. 

februar. Her spilles der med effektiv spilletid og i 2 halvlege, samt 3 dommere til 

stede ad gangen. 

 

Generalforsamling torsdag den 2. februar kl. 19.30 i 

Nexøhallen 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent og kampafgift 

6. Valg af 

a. Formand Holger Hansen 

b. 1 bestyrelsesmedlem Mogens Christiansen 

c. 1 bestyrelsesmedlem Hans Heiede. Afgår udenfor tur 

d. 1 bestyrelsessuppleant Peter Bech Jensen 

e. 1 revisorsuppleant Ronni Svendsen 

7. Eventuelt 

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Nyt fra bestyrelsen 
 

BFK´s bestyrelse og dommerudvalget afholdt det årlige fællesmøde den 7. december. 

Her evaluerede vi året der er gået og så frem mod 2023. Vi snakkede om vores oplæg 

til aktivitetsplan og datoer er nu kommet på plads. Teori – og løbetest den 21. juni er 

for alle dommere og udviklere. Det er et krav i de øverste rækker for dommerne.  

Samtidig vil bestyrelsen gerne opfordre til at fremmødet bliver bedre til vores 

medlemsmøder. Fremmødet til de to medlemsmøder i 2022 samt 

generalforsamlingen har ikke været prangende. 

Alle dommere og udviklere har betalt deres kampafgift til tiden og det er bestyrelsen 

selvfølgelig meget glade for. 

 
 

 

Vintertræning 2023 
I lighed med forrige år, så afholdes der vintertræning. Det er Kim Andersen der står 

for det og omklædning er i Vikings klubhus. Vi starter søndag den 8. januar kl. 

13.00. Vi løber på stadion og med efterfølgende hygge og snak. Mød godt frem. 
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Aktiviteter 2023 
 

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

 

Generalforsamling: Torsdag den 2. februar kl. 19.30  Nexø Hallen 

 

Medlemsmøde Torsdag den 16. marts 19.00 Rønne H. Cafeteria 

 

Minigolf  Fredag den 14. april, 16.30 Juhls Minigolf 

 

Teori – og løbetest Onsdag den 21. juni, 16.00 Cafeteria/stadion Nord 

 

Medlemsmøde Tirsdag den 15. august, 19.00 Rønne H. Cafeteria 

 

Keglemesterskab Fredag den 1. december, 17.00    Cafe Munter m.m. 

 

Glædelig jul og godt nytår fra formanden 
 

Jeg vil hermed sende mange hilsner til alle vores medlemmer og ikke mindst deres 

bedre halvdele, for deres store hjælpsomhed i årets løb. 2022 har været et travlt år og 

med flere udfordringer. Vi startede fint op i foråret, men der er desværre flere 

dommere som er stoppet af den ene eller anden grund, så efteråret har været hårdt at 

komme igennem med flere dommerløse kampe som resultat.  

Jeg har snakket med de fleste som er stoppet og flere har lovet mig at vende tilbage i 

2023. Jeg håber de holder ord. Her i november har vi fået et nyt kuld dommere og jeg 

håber de også kommer i gang med at dømme fodbold. 

 

 

  
 
BFK`s bestyrelse ønsker alle 
dommere, deres pårørende og 
samarbejdspartnere en rigtig 
glædelig jul samt et godt og 
lykkebringende nytår.      
 

 
 

På gensyn i 2023 
 


