
Dommer telefonliste 

 Navn Privat tlf. Mobil 

Andrè Kahlenberg   28 92 96 95 

Bernt H. Jensen  30 35 09 37 

Christian Nejstgaard   41 60 66 03 

Hanne Koch  28 35 13 68 

Erik Kristensen   21 25 10 18 

Patrick Koch   22 47 75 91  

Jeppe Pedersen   50 71 79 84 

John Lintrup   20 35 90 51 

John Zawada  40 45 47 96 

Keld Hansen  61 31 00 11 

Kim Andersen  60 48 51 30  

Knud Kofoed 56 47 05 28 29 46 33 28 

Martin Munk    26 24 67 71 

Louise Mikkelsen   81 74 74 68 

Halil Durakovic    28 90 77 04 

Michael Cordua   26 34 20 09 

Mikael Petersen   42 66 28 02 

Rasmus Løkken Boss  61 66 22 81 

Morten Hjorth Hansen  21 78 30 22 

Ole Lundbæk  60 12 22 94 

Peter Bech-Jensen    29 78 78 98 

Peter Karlsen  42 29 37 00 

Rolf Ingdahl Jensen  21 27 69 25 

Steen Henriksen  23 66 85 45 

Thomas Kiil Nielsen  40 33 91 29 

Nicolai Kristensen   23 35 29 12 

Thilo Godtfredsen   23 47 82 72 

Udvikler og dommere    

John Zawada   40 45 47 96 

Jørgen Lund Jensen   40 46 00 69 

Lars Hattesen  40 62 86 60 

Mogens Christiansen  30 12 78 48 

Holger Hansen   56 95 55 09  61 79 26 07 

   

Dommerinformation  

Efterår  2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



DBU Bornholm opdatere løbende denne folder på www. I forhold til lovændringer. 

 

Dommerpåsætning, afregning og forhåndsafbud 

     Dommere / linjedommere påsættes af DBU Bornholm, normalt for én måned  

     ad gangen. Husk at indtaste afbudsdage: 

 

 

 

    Din afregning for dømte kampe og kørte kilometer indsættes på din bankkonto  

    senest den 10ende i efterfølgende måned, og du får via mail tilsendt et kontoudtog.  

  Husk at ret dine oplysninger i mit DBU hvis du skifter kontonummer. 

 

   Dommerafbud 

    Har du behov for at melde afbud til en kamp du er påsat kan du ringe til DBU- 

    Bornholms kontor på telefon 56 95 70 07. 

 

    Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet kl. 10.00 – 15.00 

    Fredag i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00 

    Fredag efter kl. 12:00 til og med søndag meddeles afbud til Holger Hansen  

    Holger Hansen, mobil: 61792607  

    Du bedes melde afbud i så god tid som muligt. 

 

   Spillesteder 

    På din dommeransættelse fremgår spillesteder for alle de kampe du er påsat. Check altid spille-    

    stedet før du kører hjemmefra. Især omkring kunstbanerne. 

    Bemærk: 

• Elite Bornholm U/16 drenge har omklædning i Viking og spiller normalt på Rønne stadion 

nord. 

• Elite Bornholm U/14 drenge har omklædning i ÅIF og spiller normalt på Åkirkebys baner 

• Elite Bornholm U16 piger har omklædning i RIK og spiller normalt på Rønne stadion  

Forhåndsafbud for Indtastes senest Dommerafregning 

August  8.august Primo september 

September 15.august Primo oktober 

Oktober 15.september Primo november 

November  15. oktober  Primo december  

DBU Bornholms kontor. 

Morten Blem  

Administrationschef 

Direkte: 56 95 70 07    Mobil: 30 80 29 19   Mail: blem@dbubornholm.dk 
 

Jens Ole Hansen 

Seniorrådgiver 

Direkte: 56 94 70 09          Mail: joha@dbubornholm.dk 
 

Mette Rune 

Klubrådgiver 

Mobil: 51 96 46 97      Mail: meru@dbubornholm.dk 

 

DBU Bornholms dommerudvalg. 

Formand: Henning Jensen  Mobil 21 27 67 73   mail:hjen@dbubornholm.dk 

Udvalg: 

• Mogens Christiansen   Mobil: 30 12 78 48   Mail: Mc@cabh.dk  

• Lars Hattesen     Mobil: 40 62 86 60  Mail: lars.hattesen@jubii.dk 

• John Zawada             Mobil: 40 45 47 96   Mail: joza.dbu@outlook.dk  

 

Kontoret åbningstider & telefontider. 

Mandag 8:30-15:00 

Tirsdag 8:30-15:00 

Onsdag 8:30-15:00 

Torsdag 8:30-15:00 

Fredag Telefontid 10:00-12:00 

 

Der vil være dage, hvor kontoret er lukket pga. mødeaktivitet og lignende.  

I er altid meget velkomne til at sende en mail eller sms om jeres henvendelse.  

mailto:blem@dbubornholm.dk
mailto:Mail-%20clmo@dbubornholm.dk
mailto:Mail-%20laho@dbubornholm.dk
mailto:Mail-j%20orgen.lund@jensen.mail.dk


 

 

 

Udvisninger i DBU Bornholms turneringer 

Hvis du udviser en spiller skal udvisningen indberettes til DBU Bornholm så den  

er unionen i hænde senest den 2. hverdag efter kampen. 

Udvisninger indberettes elektronisk via dommernet.  

 

Fodbold og tordenvejr 

DBU Bornholms dommerudvalg anbefaler, at kampe afbrydes, hvis der  

konstateres tordenvejr og lyn. Det er altid et dommerskøn, om det er  

forsvarligt at gennemføre en fodboldkamp, når tordenvejr er under opsejling.  

 

Men signalet fra dommerudvalget er klart: Der skal ikke tages chancer !  

Afbryd hellere en kamp for meget end en kamp for lidt. Udsæt eller afbryd  

midlertidigt og afvent om uvejret driver over. Hvis det er muligt og rimeligt  

på baggrund af vejrforhold, afbrydelsens længde, mørkets frembrud o.s.v.,  

kan kampen så genoptages. 

Såfremt kampen helt afbrydes skal dette indberettes til DBU Bornholm,  

som herefter meddeler de involverede parter det videre forløb. 

 

Smykker  

Det er tilladt at spillere kan tildække smykker (øreringe og festivalarmbånd) med tape,                        

såfremt  denne tildækning bevirker, at disse ikke længere udgør en fare for spilleren                                        

selv eller andre. 

Bliver dommeren opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises 

fra banen, indtil forholdet er bragt i orden. 

 

Indsættelse af ekstra spiller hvis et hold er bagud med 3 mål  

i U10 og U12 pige & drenge rækkerne 

Reglen er kun gældende i U10 og U12 rækkerne, da disse rækker er børnerækker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spilleregler for 7 og 8 mands fodbold 
 

Lovgrundlaget for disse spilleregler er fodboldloven udgivet af The Board  

(seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser,  

der fremgår af efterfølgende paragrafer. 

 

§ 1 Banen 

Der spilles på en bane med idealmålene 68 x 52,5 meter, eller på tværs af en  

godkendt 11 mands bane 

 

Straffesparksfeltet 

Feltets størrelse er 8 x 25 meter 

Målfelt og straffesparksfelt er identisk 

 

Straffesparksmærket 

Der placeres et kryds midt på straffesparksfeltets forreste linie - 8 meter inde  

på banen og midt for målet. 

Krydset gælder som straffesparksmærke 

 

Midterlinjen og - cirklen 

Midtercirklen skal have en radius på 7 meter 

 

Målene 

Målenes størrelse er 5 x 2 meter 

 

§ 2 Bolden 

Jfr. fodboldloven og turneringsreglement 

 

§ 3 Spillernes antal 

7 mands 

Op til 10 spillere hvoraf de 7 må starte på banen 

 En kamp kan ikke begynde hvis et af holdene består af færre end 5 spillere 

 

8 mands 

Op til 11 spillere hvoraf de 8 må starte på banen 

En kamp kan ikke begynde hvis et af holdene består af færre end 6 spillere 

 

En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet 

Fri udskiftning er tilladt under hele kampen 

Udskiftning skal ske fra sidelinjens midte under en standsning i spillet. 

 

Tildeles en spiller en advarsel (gult kort) medfører dette en 5 minutters  

udvisning af spilleren. 

Se dog i turneringsreglementet. 

Holdet er i den samme periode reduceret med en spiller. 



Indrangering sæsonen efterår 2022  

 
Serie 2  
 
Erik Kristensen  

Halil Durakovic 

Rasmus Løkken Boss 

Nikolai Kristensen  

Martin Munk  

Ungdom  

Hanne Koch (7 og 8-M — LD) 

Ole Lundbæk (7 og 8 M ) 

Patrick Koch (7 og 8 M) 

Peter Karlsen (7 og 8 M) 

Thilo Godtfredsen (7 og 8 M) 

Dommerudviklere: 

Holger Hansen 

John Zawada 

Jørgen Lund Jensen 

Lars Hattesen 

Mogens Christiansen 

 

 
 

               § 4 Spillernes udstyr 

                 Jfr. Fodboldloven 

 

               § 5 Dommeren 

J                fr. Fodboldloven 

 

               § 6 Linjedommere 

                  Anvendes ikke 

 

               § 7 Spilletid 

                  Spilletiden, der fastsættes af den/de turneringsansvarlige, opdeles i 2 halvlege 

 

               § 8 Spillets igangsættelse 

                  Begyndelsessparket er retningsfrit 

 

                  Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være min. 7 meter fra bolden,  

I                 ndtil den er i spil. 

 

               § 9 Bolden i og ude af spil 

J                fr. Fodboldloven 

 

               § 10 Betingelser for scoring af mål 

J                fr. Fodboldloven 

 

               § 11 Offside 

                 Reglen anvendes ikke 

 

               § 12 Utilladelig spillemåde 

J                fr. Fodboldloven (dog er alle frispark direkte) 

 

               § 13 Frispark 

                 Ved frispark skal modspillere være min. 7 meter fra bolden 

                 Alle frispark er direkte, dog vil frispark til det angribende hold i modstanders  

                 straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resulteret i et indirekte frispark,  

                 medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet – tættest ved forseelsen 

 

                § 14 Straffespark 

                 Straffespark tages 8 meter fra mållinjen og midt for målet 

                 Øvrige spillere – bortset fra målmanden – skal være bag straffesparksmærket  

                 og min. 7 meter fra bolden. 

 

                § 15 Indkast 

                Jfr. Fodboldloven 

 
 



            

  

         

 § 16 Målspark 

      Ved målspark og frispark i eget straffesparksfelt skal modspillerne være uden  

      for straffesparksfeltet og min. 7 meter fra bolden. 

 

      § 17 Hjørnespark 

      Modspillerne skal være min. 7 meter fra bolden. 

      I U12 rækken, skal hjørnesparket sparkes mellem straffesparksfeltet og hjørneflag. 

      Fra U14 rækken, skal alle hjørnespark tages fra hjørneflag. 

 

      Udarbejdet og godkendt af DBU Bornholm. 

                        
          
 
       

Indrangering sæsonen efterår2022 

 

Højeste lokalserie: 
 

André Kahlenberg—BS-LD 

Kim Andersen - KS-BS-LD 

Knud Kofoed - BS-LD 

Louise Mikkelsen - KS-BS-LD 

Michael Cordua– BS-LD 

Mikael Petersen - KS-BS-LD 

Morten Hjorth Hansen—KS-BS-LD 

Peter Bech Jensen –KS-BS-LD 
 
Christian Nejstgaard - BS-LD 
 
Steen Henriksen— BS—LD  
 

 
Serie 1: 
 
Bernt H. Jensen-LD 

Lars Hattesen—LD 

Holger Hansen - LD 

Jeppe Pedersen - LD 

John Zawada - LD 

Keld Hansen - LD 

Rolf Ingdal Jensen – LD 

John Lintrup—LD  

Thomas Kiil Nielsen—LD 

  
 
 
 



Kære fodbolddommer  

DBU Bornholms bestyrelse vil  gerne takke netop dig, for dit  en-

gagement.  

Uden dig,  vil de mange andre frivillige I de Bornholmske fod-

boldklubber,  

Skulle løfte endnu en opgave.   

Derfor skal der herfra lyde en stor og velment tak for din tid.  

Ambitionen fra  DBU Bornholms side, er at  i kommende år sikre 

gode og positive forhold omkring kampafvikling og jeres fælles-

skab. F.eks. Ved at være behjælpelig med at sørge for billetter til 

jeres sociale tur til FC Nordsjælland.  

Vi skal sammen sikre gode vilkår, fællesskab og  glæden ved at 

dømme kampe her på øen.   

I er altid meget velkommen til at rette henvendelse til DBU Born-

holms bestyrelse om tanker , oplevelser, undren eller gode tiltag 

som kan skabe gode rammer .  

Med disse ord, ønsket om en god efterårssæson 2022.  

DBU Bornholms bestyrelse  

 
 

Spilleregler for 5 mands fodbold 

 
Lovgrundlaget for disse spilleregler er fodboldloven udgivet af The Board  

(seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser,  

der fremgår af efterfølgende paragrafer. 

§ 1 Banen 

Der spilles på en bane der har følgende mål 40x30 meter. 

 

Straffesparksfeltet 

Feltets størrelse er 5x13 meter 

Målfelt og straffesparksfelt er identisk. 

  

§ 2 Målstørrelse 

Der spilles på 5-mands mål 

Målenes størrelse er 3x 1,5 meter 

 

§ 3 Boldstørrelse 

U-10 benytter boldstørrelse 4. 

 

§ 4 Spillernes antal 

Et hold kan bestå af op til 8 spillere, hvoraf 5 må være på banen samtidig. 
Der må deltage både drenge og piger.  
En af spillerne skal være målmand.  
Der er fri indskiftning.  
En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere.  

En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.  
  

Ekstra spiller på banen: 

I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at  

undgå meget store nederlag er der indført følgende regel.  

Det er således tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er  

bagud med tre mål eller mere.   

For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en  

spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering. 

  

Advarsel 

Tildeles en spiller en advarsel (gult kort) medfører det en 5 minutters  

udvisning af spilleren. Spilleren erstattes i denne periode.  

 
 



          

        § 5 spillernes udstyr 

    Holdet skal være iført ens spilletrøje samt benskinner. Målmandens spilledragt  

     skal afvige fra markspillernes. 

      § 6 Dommeren 

     Jf. Dommerloven 

      § 7 Spilletid 

     Spilletid: Kampe á 2 x 20 minutter. 
 

     § 8 Igangsættelse 

     Ved start og efter scoring fra banens midte – afstanden til modstanderne skal  

     være min. 5 meter.  

     Alle igangsættelser skal være retningsfrie. 

      § 9 Off-side 

     Reglen anvendes ikke. 

      § 10 Frispark 

     Frispark dømmes i henhold til fodboldloven.  

     Afstandsregel min. 5 meter. 

      § 11 Straffespark 

     Straffespark tages med et spark 5 meter fra mållinien. 

 

     § 12 Indkast 

     Jf. fodboldloven, afstandsregel min. 2 meter. Dommeren vejleder spilleren i  

     tilfælde af forkert udført indkast, og spilleren får lov til at kaste et nyt indkast. 

     § 13 Målspark 

     Ved målspark og frispark i eget straffesparksfelt skal modspillerne være uden  

     for straffesparksfeltet og min. 7 meter fra bolden. 

 

     § 14 Hjørnespark 

     Udføres på et punkt på mållinien mellem målfeltet og sidelinien. 

      § 15 I øvrigt 

     Trænere/ledere/tilskuere skal opholde sig på sidelinien. 

 

     § 16 LU særregler 
     Særregel til § 15: En dommer kan bede tilskuere om at fjerne sig fra mållinien,  

     såfremt det skønnes nødvendigt.  

Spilleregler 9 M fodbold.  

Der gælder samme regler i 9:9 som i 11:11 med undtagelse at 3 

punkter: banens størrelse, størrelse på målfelt/straffesparksfelt 

og spillernes antal.  

Banestørrelsen 

Længde min. 79-maks 94 m. / Bredde min. 45-maks 68 m.  

Anbefalet 85 x 62 m.  ( reduceret 11M bane = 91 x 65 M) 

FAQ 

Størrelse på målfelt og straffesparksfelt 
På en eksisterende 11-mands bane kan straffesparksfeltet be-
nyttes som både målfelt og straffesparksfelt. 
Alternativt markeres målfelt/straffesparksfelt 16,5 meter fra 
indersiden af hver målstang samt 11 meter fra mållinjen, vinkel-
ret ud for hver markering på mållinjen. 
Markering kan ske med særlig farve eller kegler på sidelinjer/
mållinje. 
Området, som afgrænses/markeres, kaldes både målfelt og 

straffesparksfelt. 

Spillerantal:? 

11M til 9M (senior) - op til 14 spillere  

9M til 8M (ungdom) op til 12 spillere  

Straffespark ? 

Tages på kanten af det nye straffesparksfelt 

Offside? 

Ja 

Spilletid? 

Forbliver den samme  

Hvilke rækker er omfattet? 

Kun rækker markeret med 11/9 eller 9/8 er omfattet  

Skal dommerne adviseres 2 timer før kampstart? 

Nej, men det vil være god stil at gøre  

 


