
Referat Dommer udvalgsmøde d. 04/03-20 
  
DBU Bornholms kontor I Bent Nielsens mødelokale. 
  
Dagsorden: 
  

1. Konstituering af Dommer udvalget. 
RS bød velkommen til årets første møde.  
Konstituering, RS ny formand for udvalget. LH, MP, MC & JZ er medlemmer af udvalget.  

2. Indrangering af forårets turnering. 
JZ skitserede rammerne for indrangering i forhold til DBU Bornholms bestyrelse.  
LM bliver ny Bornholms Brand Liga dommer, øvrige dommere forbliver på niveau. 
Enkelt dommer bliver kontaktet af RS, vedr. evt. oprykning til Bornholms ligaen efter 
sommerferie. 
En dommer fra DBU Sjælland, har henvendt sig omkring at stå til rådighed i de perioder 
han er på øen. RS kontakter ham vedr. indrangering på Bornholm.  
Udvalget havde en god dialog om LD-indrangeringen.MC & RS udarbejder en kort 
orientering som udsendes til dommerne. 
Løbetest afvikles ifølge aftale med BFK. MC har ansvaret.     

3. Udviklinger foråret 2020. 
Udvalget besluttede retningslinjer for foråret 2020.  
Enkelte dommere vil have særligt fokus i foråret. Øvrige BS-dommere gerne en 
bedømmelse i foråret. 
Udvalget diskuterede evt. indstillinger til kommende udviklere.   

4. Oplæg til BFK omkring tøj til rangeret dommere. 
JZ kom med oplæg til forventninger omkring tøj udvalg i forhold til indrangering. Dommerne 
bliver informeret om udvalget holdning. Dette bliver skrevet ud til dommerne. Rød, sort og 
grøn er i tale som forventelig påklædning.  

5. Evaluering af futsal turneringen. 
1. 2 frispark giver akkumuleret frispark 
2. Nøl bør indskrives i lovteksten  
3. Rødt Kort? Der står i lovteksten at det følger reglen om Rødt kort “indberetning” 
Udvalget enige om alle ændringer, MP fik til opgave at kontakte B&U om at få impliceret 
reglerne gældende for efteråret 2020. 

6. Plan for etablering af dommer grundkursus i 2020. 
Udvalget enige om situationen er alvorlig i forhold til antallet af kampe der afvikles. 
RS mente at klubberne skal kontaktes.  
MC, datoer skal fastsættes. En klar forventningsafstemning omkring økonomi.RS kontakter 
Jørgen Lund Jensen med henblik på datoer.  
MB kontakter B1 trænere, med henblik på uddannelses point. 
JZ fik til opgave at undersøge kravene i forhold til vejleder kampene. 
MB ”markedsfører” på FB.  

7. Vagttelefon for dommerne. 
Holger Hansen indsættes som weekend vagt. 
Ronni Svendsen som bagvagt.   
JZ opfordrede til at DBU Bornholms bestyrelse godkendte aftale på først kommende møde.  
JZ pointerede at det tidligere var et krav fra DBU Bornholms bestyrelse, at udvalget tager 
ansvaret for dommervagten.  
 

8. Orientering om reform i Øst Danmark.  
RS orienterede om reform arbejdet i DBU Øst, der er møde 9. marts i Rønne Idrætshals 
cafeteria. RS påpegede de udfordringer/muligheder der kan komme i forbindelsen med en 



vedtagelse af reformen. Her er mange uafklarede spørgsmål som skal 
beskrives/undersøges. Her skal man fremadrettet især sondre mellem betegnelserne 
gruppe og udvalg. Gruppe indstiller, udvalg vil til en hver tid have beslutningskompetencen.  
 

9. Evt. 
MB orienterede om at DBU efterspørger mulige futsal dommere i lokalunionerne, som har 
potentiale til nå et højere niveau.   
18.juni, 10. august 28. oktober er aftale møder.  

  
 
 Mødet slut kl. 18:00 .  
  
 


