Dommer telefonliste
Navn

Privat tlf.

Mobil

Andrè Kahlenberg

28 92 96 95

Andreas Ipsen

29 66 80 81

Bernt H. Jensen

30 35 09 37

Christian Pedersen

27 82 47 22

Daniel Pedersen

22 39 08 31

Hanne Koch

28 35 13 68

Hans Heiede

31 21 24 99

Henrik Piil

21 75 95 35

Holger Hansen

56 95 55 09

61 79 26 07

John Lintrup

20 35 90 51

John Zawada

40 45 47 96

Jørgen Lund Jensen

40 46 00 69

Keld Hansen

61 31 00 11

Kim Andersen

60 48 51 30

Knud Erik Hansen

21 57 61 31

Knud Kofoed

56 47 05 28

29 46 33 28

Louise Mikkelsen

81 74 74 68

Rolf Ingdahl Jensen

21 27 69 25

Michael Cordua

26 34 20 09

Mikael Petersen

42 66 28 02

Mogens Sørensen

60 86 73 05

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

Ronni Svendsen

51 24 62 19

Thomas Kiil Nielsen

40 33 91 29

Christian Nejstgaard

41 60 66 03

Udviklere:

Holger Hansen

61 79 26 07

Jørgen Lund Jensen

40 46 00 69

Lars Hattesen

40 62 86 60

Mogens Christiansen

30 12 78 48

Dommerinformation
Forår 2020

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

Dommerpåsætning, afregning og forhåndsafbud

DBU Bornholms kontor.

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

Morten Blem

ad gangen. Husk at indtaste afbudsdage:

Administrations chef
Direkte: 56 95 70 07

Forhåndsafbud for

Indtastes senest

Dommerafregning

Marts

21. februar

Primo april

Jens Ole Hansen

April

15. marts

Primo maj

Seniorrådgiver

Maj

15. april

Primo juni

Direkte: 56 94 70 09

Juni

15. maj

Primo juli

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.

Mobil: 30 80 29 19

Mail: blem@dbubornholm.dk

Mobil: 30 80 22 11

Mail: joha@dbubornholm.dk

Janni Andreassen
Klubrådgiver
Mobil: 51 96 46 97

Mail: jcan@dbubornholm.dk

Dommere der ikke er på mail modtager kontoudtog pr. brev.

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 DBUBornholms kontor på telefon 56 95 70 07 eller mail—blem@dbubornholm.dk
Mandag, tirsdag 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 til Holger Hansen eller Ronni Svendsen
Holger Hansen—61792607 Ronni Svendsen—51246219

DBU Bornholms dommerudvalg.
Formand, Ronni Svendsen Mobil: 40 45 47 96

Mail: Ronni@mail.dk

Udvalg:

•

Mogens Christiansen

Mobil: 30 12 78 48

Mail: Mc@cabh.dk

•

Mikael Petersen

Mobil: 42 66 28 02

Mail: Mipe1988@gmail.com

•

Lars Hattesen

Mobil: 53 63 84 50

Mail: lars.hattesen@jubii.dk

Du bedes melde afbud i så god tid som muligt.

Kontoret åbningstider & telefontider.

Spillesteder
På din dommeransættelse fremgår spillesteder for alle de kampe du er påsat. Check altid spillestedet før du kører hjemmefra. Især omkring kunstbanen.
Bemærk:

•

Elite Bornholm U/16 drenge - Viking

•

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

Mandag

8:30-15:00

Tirsdag

8:30-15:00

Onsdag

Lukket

Torsdag

8:30-15:00

Fredag

8:30-12:00

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.

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. Er du ikke PC bruger
anvender du det trykte indberetningsskema – kontakt kontoret hvis du har
behov for at få skemaer tilsendt .

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
Jf. fodboldloven er det ikke tilladt at spillerne bærer nogen form for smykker.
Fodboldlovens § 4 fortæller hvordan du som dommer skal agere hvis du
opdager at en spiller bærer smykker (eller andet farligt udstyr).

Indsættelse af ekstra spiller hvis et hold er bagud med 3 mål
i U10 og U12 drenge rækkerne
Reglen er kun gældende i U10 og U12 rækkerne, da disse rækker er børnerækker.

Husk, at du kan finde meget mere information på www.dbubornholm.dk.
Vælg i topmenuen ”Turneringer & resultater” og vælg så ”Dommer info”.

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

Række

Administrator

Udskiftning

Spilletid

11-mands
KS Herre

DBUK

Fri

90

BHS serie.
Herre

DBUB

Fri

90

Serie 1

DBUB

Fri

90

DBUK U/16 D

DBUK

Fri

80

DBUK U/16 P

DBUS

Fri

80

DBUS U/14 D

DBUS

Fri

70

U/17 D

DBUB

Fri

80

U/14 D

DBUB

Fri

70

DBUB

Fri

70

§ 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.

7-mands
Herresenior

Hono

Indrangering sæsonen forår 2020 (fortsat).
§ 4 Spillernes udstyr

Ungdom:

Jfr. Fodboldloven

Christian Pedersen (11 mands)

§ 5 Dommeren

Andreas Ipsen (11 mands)
Peter Karlsen (8 mands) - LD
Ole Lundbæk (8 mands)

Jfr. Fodboldloven

§ 6 Linjedommere
Anvendes ikke

§ 7 Spilletid

Mogens Sørensen (8 mands)

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

Henrik Piil (8 mands)

§ 8 Spillets igangsættelse
Begyndelsessparket er retningsfrit

Hanne Koch (8-mands)

Gæste dommer :
Christian Nejstgaard SH 1 og LD

Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være min. 7 meter fra bolden,
indtil den er i spil.

§ 9 Bolden i og ude af spil
Jfr. Fodboldloven

§ 10 Betingelser for scoring af mål
Jfr. Fodboldloven

§ 11 Offside
Reglen anvendes ikke

§ 12 Utilladelig spillemåde
Jfr. 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

Indrangering sæsonen foråret 2020
§ 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.

Information pokalturnering.
Følgende er gældende for pokalturenring omkring afvikling.
Forlænget spilletid.
U12
U14
U17

2 x 10 min.
2 x 10 mín.
2 x 10 min.

Senior herre
Senior dame

2 x 15 min.
2 x 10 min.

Efterfølgende straffesparkskonkurrence.

KS og Bornholms Brand Ligaen:
Kim Andersen - LD
Morten Hjorth Hansen - LD
Peter Bech Jensen - LD
Jørgen Lund Jensen - LD
Daniel Pedersen - LD
André Kahlenberg - LD
Knud Kofoed – LD
Mikael Petersen—LD
Louise Mikkelsen - LD

Serie 1:
Ronnie Svendsen-LD
Michael Cordua - LD
Holger Hansen - LD
Bernt Holm Jensen - LD

John Lintrup - LD
Hans Heiede - LD
John Zawada - LD
Thomas Kiil Nielsen – LD
Keld Hansen – LD
Knud Erik Hansen—LD
Rolf Ingdahl Jensen

•

En kamp kan ikke begynde, hvis et hold består af færre end 7 spillere i en
11-mands kamp. En påbegyndt kamp spilles færdig uanset antallet af

Spilleregler for 5 mands fodbold

spillere på holdene.

Lovgrundlaget for disse spilleregler er fodboldloven udgivet af The Board

•

•

Hvis et hold i en ungdomskamp ønsker at protestere overfor kampens dommer,

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

kan træneren/holdlederen foretræde for anføreren, når det skønnes nødvendigt.

der fremgår af efterfølgende paragrafer.

I lokalunionernes turneringer er det ikke et krav, at de såkaldte ”cykelshorts”
og langærmede undertrøjer, som bæres under en kortærmet trøje, skal have
samme grundfarve som bukserne og trøjerne, jf. Fodboldlovens § 4.

•

§ 1 Banen
Der spilles på en bane der har følgende mål 40x30 meter.
Straffesparksfeltet

Tilsvarende håndhæves DBU’s retningslinjer om at anvendt tape skal have s

Feltets størrelse er 5x13 meter

amme farve som strømperne ikke i lokalunionernes turneringer.

Målfelt og straffesparksfelt er identisk.

En bortvist official (træner/leder) må gerne opholde sig blandt tilskuerne,
hvis han forholder sig roligt.

§ 2 Målstørrelse
Der spilles på 7-mands mål

•

Målenes størrelse er 5 x 2 meter
Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet, som er farligt for
ham selv eller andre spillere (f.eks. smykker). Lederne har pligt til at påse,
at spillerne overholder dette. Bliver dommeren opmærksom på, at forholdene

§ 3 Boldstørrelse

ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil forholdet er

U-10 benytter boldstørrelse 4.

bragt i orden. Det betyder, at dommeren i lokalunionernes turneringer ikke
skal tildele spilleren en advarsel.

§ 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.

RETNINGSLINJER 2020 - LU
Retningslinjer:
Gyldighed:

Disse retningslinjer gælder i kampe i lokalunionerne.

§ 6 Dommeren
Jf. Dommerloven

Formål: Retningslinjernes formål er at sikre en så ensartet afvikling af
kampe på samme niveau som muligt, således at både spillernes sikkerhed,

§ 7 Spilletid

kampenes underholdningsværdi og ånden bag fodboldloven tilgodeses.

Spilletid: Kampe á 2 x 20 minutter.
De tilstedeværende aktive parter i en fodboldkamp - spillere, trænere og

§ 8 Igangsættelse

dommere - er enige om, at respekt er et nøgleord. Respekt for hinandens

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

funktioner - og for fodboldspillet.

være min. 5 meter.
Alle igangsættelser skal være retningsfrie.

Fairplay:
Husk Fairplay hilsen inden og efter kampen. Det er også dommerens ansvar.

§ 9 Off-side

Se yderligere oplysninger om Fairplay på DBU’s hjemmeside www.dbu.dk.

Reglen anvendes ikke.

Kamparrangement:
§ 10 Frispark

•

Frispark dømmes i henhold til fodboldloven.

Dommeren skal normalt være fremme til kampen senest ½ time før
kick-off. Ved triokampe normalt senest 3/4 time før kampen.

Afstandsregel min. 5 meter.

•

Dommeren skal inden kampen være bekendt med, hvilke turneringsregler,
der gælder for afvikling af den pågældende kamp.

§ 11 Straffespark
Straffespark tages med et spark 5 meter fra mållinien.

Herunder bl.a.:

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



Spilletid

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



Tildeling af advarsler - Skal det registreres.



Tidsbegrænset udvisning eller ej.

Ved målspark og frispark i eget straffesparksfelt skal modspillerne være uden



Skal udskiftninger registreres og påføres holdkortet?

for straffesparksfeltet og min. 7 meter fra bolden.



Må man indsætte målmandsreserve?

§ 13 Målspark

§ 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.

•

Der må opholde sig max. 8 personer på udskiftningsbænken, og der må kun
opholde sig personer, som har en funktion i forbindelse med afvikling af kampen.

•

Eventuelle uregelmæssigheder ved kamparrangementet indberettes til
lokalunionen af dommer, og kommentar kan indhentes fra en eventuel
dommerudvikler.

