Jule- og
nytårsbrev
2015

Randers december 2015

Kære dommerkollega
Endnu en gang går et år på held, og det betyder traditionen tro et jule-/nytårsbrev fra Randers Fodbolddommerklub, hvor vi som sædvanligt vil forsøge at gøre status over højdepunkterne det sidste
halve år og se lidt frem til vore aktiviteter i 2016.
Årets højdepunkt er klart den store medlemsopbakning til vore arrangementer. Desuden er vi i bestyrelsen meget glade for vores nye og flotte hjemmeside (mere om den senere). Desuden er der
sket en række ændringer i det politiske omkring de danske og jyske dommere. JFU er blevet nedlagt, der er kommet en ny dommerstruktur fra DBU og så sker der udskiftning i bestyrelsen, da
Thomas har valgt at stoppe, bl.a. for at pleje familien og særligt Asta lidt mere.
Et par af de lokaler fodboldklubber har også høstet hæder. Dronningborg Boldklub blev af DBU
Jylland Region 3 kåret til årets klub i Region 3. En særdeles flot kåring. Randers Fodbolddommerklub ønsker alle i Dronningborg tillykke med titlen. Læs mere på hjemmesiden.
Vorup FB har fået en anden hæder. Ulvehøj/XL Park er blevet kåret til den bedste hjemmebane af
DBU Jylland. Læs mere på vores hjemmeside. Randers Fodbolddommerklub ønsker Vorup tillykke
med titlen.
Starten på 2016 foregår den 24. januar, hvor vi afholder lokalt kursus – læs mere herunder!
I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om JFU ’s opløsning, afslutningsfesten, indkaldelse til generalforsamling, teoriundervisning, dommergrundkursus,oprykninger……

Lokalt kursus
2016 byder på lokalt kursus. Det foregår den 24. januar i Randers Firmasport på Gl. Viborgvej.
Vi mødes kl. 9.00, hvor der serveres rundstykker. I løbet af dagen vil der blive serveret middagsmad
og eftermiddagskaffe. Vi er færdige kl. 16.30.
I løbet af dagen vil der komme oplæg fra en træner omkring dommere og deres roller m.m., være et
tema omkring udvikling og ledelse, gruppearbejde og et oplæg om det nye DFU.
Af hensyn til planlægningen skal du melde til eller fra uanset om du kommer eller ej. Det foregår til Rasmus Stisen på telefon eller mail. Og senest den 15. januar!
Udeblivelse uden afbud medfører opkrævning af kursusomkostninger på kr. 200,- på kommende
kontingentopkrævning.

Nye medlemmer
Vi har siden sommerferien fået 4 nye dommere.
Christian Skafte, Thomas Petersen, Emil Broe Stanic, og Adam Rønn, hvor af Christian startede
lige efter sommerferien og kom godt i gang. De tre andre skal have deres første kampe i foråret, så
tag godt i mod dem og få dem hjulpet godt i gang, ved at svare på deres eventuelle spørgsmål. Til
alle 4, skal der lyde et stort velkommen i klubben og held og lykke med jeres nye hobby.
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Ny kilometertakst
Skat bestemmer kilometertaksten, bilsalget går godt og de
solgte biler kører længere på literen, olieprisen har ikke været
lavere i nyere tid osv….. Kort og godt er kilometertaksten for
kørsel i egen bil sat ned, så den fra den 1. januar 2015 er kr.
3,70…. Sådan skrev vi sidste år og udviklingen er blevet ved,
så kilometertaksten er igen sat ned. Nu er den 3,63 med
virkning fra 1. januar 2016. Så husk det, hvis du er et
sted, hvor du selv skal opkræve.

Dommergrundkursus
Kender du nogle der gerne vil være dommer, så har de chancen nu...
Er man studerende, på dagpenge m.m. så påvirkes disse ydelser ikke af, at man modtager omkostningsgodtgørelse som dommer.
At være dommer giver både en uddannelse i fx konflikthåndtering, ledelse, frisk luft og motion,
samt et godt netværk og mulighed for socialt samvær i Randers Fodbolddommerklub. Så du skal
rundt i dit netværk og finde aspiranter. Du/de kan læse mere om dommergrundkurset og tilmelde sig
på DBU Jyllands hjemmeside.

Afslutningsfest
For tredje år i træk lagde Skovbakken lokaler til vores afslutningsfest. Deres håndtering af os og
deres evner i køkkenet har gjort, at vi vender tilbage den sidste lørdag i oktober 2016.
Traditioner bliver fulgt…
Årets dommer
Kenneth Velling blev kåret til årets dommer 2015 i Randers Fodbolddommerklub. Som begrundelse for det fortalte Thomas Thorup: ”Kenneth er aktiv omkring støtte
af sine kollegaer. Han er altid klar til at give en hånd,
hvis kollegaer eller klubben mangler hjælp. Han deltager
aktivt i alle arrangementer og er derudover selv med til
at foreslå og arrangere flere arrangementer.
Kenneth er opsøgende ift. at forbedre sig som dommer.
Samtidig har han tid til at være familiefar, uddanne sig
og spille fodbold.”
Årets talent
Steffen Bramsen kåret til årets talent og som begrundelse for valget blev der bl.a. sagt: ”I Steffens
udviklinger står, at han er en atletisk og flot dommer. Derudover er han direkte og ligefrem – tingene bliver sjældent pakket ind. Han lytter gerne, men har bestemt sin egen mening.
Steffen har kun været dommer siden 2013, men på den korte tid har han deltaget meget aktivt i
dommerklubbens aktiviteter.
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Han har mødt udfordringer udenfor banen i talent regi,
men har troligt kløet på og uanset udfaldet har han bebudet, at han i hvert fald fortsætter som dommer i Randers Fodbolddommerklub.
Steffen er pt. indplaceret i serie 2, men mon ikke fremtiden bringer udfordringer i højere rækker. (Er siden kåringen rykket op i serie 1)

50 år som dommer
Henning Thorup kunne som den
kun fjerde, i Randers Fodbolddommerklubs godt 76 årige levetid, fejre 50 års jubilæum. Henning
har været særdeles aktiv i dommerklubben med 17 års bestyrelsesarbejde heraf 2 som formand og har tidligere fungeret 9 år som kampfordeler. Henning blev
æresmedlem i 1999 og har i år samtidig kunne fejre sin 75 års fødselsdag.

Jubilæer
Traditionen tro blev der uddelt hædersbevisninger og Kenneth Velling, Sven-Ove Rasmussen og Knud Andersen kunne alle fejre
10 års jubilæum og Claus-Jørgen Laursen og
Per Thomassen kunne fejre 25 års jubilæum.
Erik Bjerregaard, Karsten Mogensen og Preben Jensen kunne fejre 40 års jubilæum.
Sidstnævnte var til stede og han fik lidt ord
med på vejen bl.a. omkring hans tidligere
deltagelse i bestyrelsesarbejde.
Vi vil takke alle for deltagelsen og håber at
se endnu flere til næste afslutningsfest i oktober 2016.
På hjemmesiden kan du i galleriet finde
mange flere billeder fra afslutningsfesten.
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Hjemmeside
Vi har endelig – efter et langt tilløb
fået vores nye hjemmeside op at køre. Først skal der lyde en særdeles
stor tak til Steffen Gade, der er bagmand bag layout og alt det tekniske.
At vi har fået en ny hjemmeside forpligter også – den er kun spændende,
hvis der kommer nyt på løbende.
Derfor har vi brug for dine input.
Send billeder og små historier, der
fortæller om dommerlivet, oplevelser m.m., der kan vise, hvorfor det at dømme fodbold er verdens
bedste hobby.
Udover de ting, som vi som bestyrelse bringer, det du sender til bestyrelsen eller til Steffen, vil vi
også efter bedste evne sørge for, at du kan finde links til regler m.m. på hjemmesiden.
Har du forslag til indhold eller ændringer skal du bare kontakte Steffen eller Rasmus.
Og husk… Hjemmesiden, facebook og youtube
Hjemmeside www.rfdk.dk og facebook er vores vigtigste orienteringskilde til medlemmerne, så
besøg den jævnligt. Har du oplevelser eller andet, der kan bidrage til at gøre hjemmesiden mere
spændende, så kontakt Steffen Gade eller bestyrelsen.
SMS
Vi vil stadig sende små beskeder om medlemsmøder m.m. rundt på sms til de dommere, vi har mobilnumre på. Får du ikke SMS fra os, så kontakt Leif. Vil du ikke modtage sms’er fra Randers Fodbolddommerklub, skal du ligeledes kontakte Leif.

Oprykninger i talentregi
Steffen Bramsen er rykket op i serie 1, efter en række gode udviklinger i efteråret. Derudover skal
Daniel Nylander Schmidt og Henrik Andersen prøve kræfter med talentdommervejen fra foråret i
serie 3.

Randers City-stafet
I 2015 valgte vi igen at tilbyde deltagelse i Randers City-Stafet. I 2015
blev det til to hold. Det ene vandt
desuden en middag og rundvisning på
Graceland - ikke på grund at hastigheden, men i en lodtrækning
blandt alle deltagere.
Alle havde en hyggelig aften, og efter
stafetten fejrede vi de gode resultater.
Igen i 2016 håber vi, at vi kan samle
et eller flere hold, der vil løbe med.
Randers Fodbolddommerklub
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Dommerklubben betaler for de første 5 hold, der løber i dommertøj. Kontakt Anders Nielsen, hvis I
vil med.

Oktober-mødet
Bød på en stor overraskelse – Kenneth Velling er ikke længere klubbens ubestridte bowlingmester.
Dan Zier imponerede med stærkt spil og mange væltede kegler, så han er nu indehaver af den flotte
pokal, der pynter i enhver stue….

Novembermødet
Vi havde besøg af en god bekendt af Randers Fodbolddommerklub, nemlig Patrick Ramon, der fortalte om sin vej som talent og hvad det kræver, hvis han skal leve op til både DBU’s og egne krav.
På vores hjemmeside, kan du læse mere om arrangementet og se billeder fra det.

Lokale oprykninger
I de lokale indrangeringer, er der også kommet lidt ændringer.
Op i Serie 4, er kommet Denis Asslani, Jan Hansen, Mikkel Winther.
I serie 3 er Gert Juhl og Mikkel John Kjær Hansen rykket op.
Fra serie 2 til serie 1 er 2 * Kenneth rykket op, nemlig Kenneth Velling og Kenneth Kvist Sørensen.
Alle ønskes tillykke og god vind i deres nye række.

Delegeretmøde i JFU og DFU
2015 blev året, hvor der blev vendt godt og grundigt rundt på strukturen i den danske dommerverden. DFU vedtog på sit delegeretmøde i november
en række vedtægtsændringer, der bl.a. betød, at
JFU og SFU ikke længere var medlemmer af
DFU. I stedet er de enkelte dommerklubber direkte medlemmer af DFU fremover.
DFU vedtog desuden at udvide bestyrelsen fra 5 til
6 medlemmer. Som det har kunnet læses bl.a. på
vores hjemmeside fik DFU også ny formand, da
Tore Østergaard (th på billedet) tog over efter Per
Buttenschön. På vores lokalkursus den 24. januar
kan du i øvrigt møde Tore og høre om hans tanker
for det fremtidige DFU.
Ugen efter DFU’s delegeretmøde holdt JFU deres tilsvarende. Alt var forberedt og gennemarbejdet
med de forskellige dommerklubber og uden dramatik blev JFU nedlagt. JFU’s formue vil blive
brugt til to ting. Dels vil der i overgangsfasen være nogle ekstraomkostninger for DFU, der betales
af JFU’s kasse, dels vil de resterende penge blive delt ud til dommerklubberne, således, at alle
dommerklubber får lige mange penge.
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Teoriundervisning og fysisk test
Som noget nyt skal de, der ønsker at virke som linjedommer
nu også bestå en fysisk test.
Under kalenderen kan du se datoerne for fysisk træning. Erfaringsmæssigt er det en rigtig god ide, at man har løbet testen nogle
gange, inden man skal bestå første gang.
Teoriundervisningen i 2016 foregår på følgende dage i Randers
Firmasport: 1/3, 9/3 og 17/3. Alle aftner startes kl. 19.00. Lovbogen findes desværre ikke længere i en fysisk udgave men kun en
digital. Vi anbefaler, at man får udskrevet et eksemplar.
Husk, at man skal deltage i teoriundervisning for at dømme i DBU Jyllands turneringer.
Er man forhindret i at deltage grundet arbejde eller lignende, skal man på forhånd kontakte Thomas
Thorup.

Teoretisk og fysisk test
Løbetesten foregår den 20. marts på Vestervangsskolen og Langvang Stadion. Testen er for alle
dommere i gruppe 1, 2 og 3, samt de dommere, der ønsker at virke som linjedommer. Ligeledes
skal udviklerne teoritestes samme dag. Testene starter kl. 10.00.
Ligesom sidste år vil der blive lavet en plan for mødetid til fysisk og teoretisk test, således at ventetiden bliver begrænset. Planen bliver sendt ud i løbet af foråret. Alle er velkomne til at møde op til
løbetesten, og der vil altid være mulighed for at løbe med. Det plejer at være ganske hyggeligt. Efter
testen giver klubben en vand eller øl til deltagerne.
Er man forhindret den 20. marts skal man snarest kontakte Rasmus Stisen eller Leif Plauborg. Vi vil
så undersøge mulighederne for at deltage i en test i en af vore naboklubber.
Dommere over 70 skal også testes….
Er du over 70 og vil dømme kampe for DBU Jylland skal du også bestå en test. Dommere over 70
vil blive kontaktet med oplysninger om test osv.. Læs eventuelt mere om test på dbunet.dk. For
dommere over 70 foregår testen på Langvang.

Tøj
På shopeasy.dk kan du som medlem af en dommerklub under DFU
købe billigt dommertøj. Når du bestiller farver, skal du huske, at
farve nummer 1 er sort. Nummer 2 farve er gul….

Uddannelse
Som fodbolddommer forventes det, at du uddanner dig løbende.
Det sker gennem kurserne i den strukturerede dommeruddannelse.
Du kan finde kurserne ved at vælge Fokus, når du er logget på DBUnet. Det første kursus som ny
dommer er Dommer i Praksis, og derefter med ca. 1 års interval kurserne Dommeren som leder 1 og
2. Desuden kan også tages Linjedommer 1. Dommere indplaceret i serie 3 eller derover skal have
gennemført linjedommeruddannelse. Har du ikke det, så find snarest muligt de relevante kurser. Har
Randers Fodbolddommerklub
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du spørgsmål til uddannelsen skal du kontakte Svend Jensen eller Leif Plauborg. Randers Fodbolddommerklub opfordrer alle medlemmer til at søge relevante kurser.

Kontingent og kampafgift
Sammen med dette brev er der en opkrævning på kontingent og
kampafgift. Husk at betale til tiden (1. februar). Gør man ikke
dette, sker to ting. Man vil ikke blive påsat kampe, før afgiften
er betalt og der vil blive udsendt rykkere (pålagt rykkergebyr).
Betaler man stadig ikke, vil regningen blive sendt til inkasso, og
udgifterne hertil vil blive lagt på ens opkrævning. Har man problemer med økonomien, så kontakt Tage Nielsen. Så kan der
måske laves en afdragsordning.

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Randers Fodbolddommerklub. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 2. februar kl. 19.30 i Randers Firmasport.)
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabet
4. Fastsættelse af kontingent og kampafgifter
5. Indkomne forslag
6. Orientering fra kampfordeleren om det forløbne år
7. Valg
a. Formand – Leif Plauborg – villig til genvalg
b. 2 bestyrelsesmedlemmer – Rasmus Stisen – villig til genvalg, Thomas Thorup - ønsker ikke genvalg
c. Suppleant
8. Valg af revisor – 1 i ulige år og 1 i lige år
a. Jørgen E. Nielsen – villig til genvalg
b. Revisorsuppleant Karl Ostrowski
I lighed med 2015 vil der blive lavet en skriftlig beretning forud for generalforsamlingen – den vil
kunne finde på vores hjemmeside. På generalforsamlingen vil den skriftlige beretning blive suppleret af en mundtlig.
I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved en franskbrød. Her er der rig mulighed
for at hygge sig med sine kolleger.

Vintertræning
Igen i år arrangerer vi løbetræning i Vestervangsskolens
hal. Vi løber yoyo-test og spiller typisk fodbold. Har man
kun lyst til at deltage i en af aktiviteterne er det helt ok. Har
du spørgsmål til vintertræning, så skal du kontakte Rasmus
Stisen.
Randers Fodbolddommerklub
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Kampfordeler, adresser m.m.
Husk altid at melde afbud m.m. på DBUnet og til Karsten. Karsten er ansvarlig for påsætning i ikke-DBU Jylland påsatte kampe. I mange af disse kampe står Randers Fodbolddommerklub for afregningen med kamparrangøren (fx DGI), så kig godt efter på din kampseddel, hvor det fremgår,
om du selv skal opkræve penge. Karsten har det samlede overblik og koordinerer med bestyrelsen.
At Randers Fodbolddommerklub udbetaler penge til dig, betyder også, at vi er nødt til at have en
række oplysninger fra dig, fx dit kontonummer. De betyder også, at når du skifter bank, adresse osv,
så skal du også huske at orientere Tage, da han ellers ikke kan udbetale penge til dig.
Se telefonnumre og mailadresser senere i dette nyhedsbrev.
Desuden er det vigtigt, at du husker at opdatere din email-adresse (send mail til Tage, hvis du skifter (senere vil det foregå i DFU’s database), da vi i løbet af 2016 har planer om, at dommerklubbens
udsendelser fremover skal være elektroniske. Dette vil vi orientere om bl.a. på generalforsamlingen.

Sommerfest
Flere medlemmer har fortalt, at de synes, vi mangler en sommerfest. Sidste år blev der arbejdet på
det, men det blev ikke til noget af forskellige årsager. Men vi håber, at det kan lykkes i år. Når vi
ved mere, vil der blive informeret om de på hjemmesiden og via facebook. Skal vi starte en ny tradition, så kræver det din opbakning.

Lidt blandet (fx mødetidspunkter og indberetninger)
Husk nu mødetidspunkterne (30 minutter før, hvis man dømmer alene, 45
minutter før hvis man er i trio og i DBU-turneringer 60 minutter før). Ligeledes skal man huske at indberette udvisninger og bortvisninger i DBU Jyllandtræningskampe. Vær opmærksom på, at advarsler er ensbetydende med 10
minutter uden for banen, og holdet i denne periode er reduceret. Ved udvisninger (røde kort) må der normalt sættes en anden spiller ind efter 10 minutter.
Udvisninger i træningskampe i DBU Jylland Region 3’
træningsturnering
Træningskampe i DBU Jylland Region 3’s turnering. Her skal
alle udvisninger (rødt kort) indberettes til Region 3.
Udvisninger i andre kampe – indberetning?
I privatarrangerede træningskampe, hvor du påsættes af DBU
Jylland: I disse kampe skal alle udvisninger (rødt kort) indberettes til DBU Jylland. I øvrige træningskampe, fx DGI (påsat
af dommerklubben) skal du kontakte Thomas Thorup, før du foretager dig noget.
Disciplinærsager
Oplever du noget, der ikke er normalt skal du i forbindelse med indberetningen kontakte bestyrelsen. Har du behov for hjælp i forbindelse med udfyldelse af udvisningsskema, indberetning af hold,
træner m.m. er du altid velkommen til at hente hjælp hos et af bestyrelsesmedlemmerne.
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Retningslinjer for deltagelse i stævner
DFU har efter drøftelser med DBU fået lavet et sæt retningslinjer, der omhandler omkostningsgodtgørelse for dommere, der deltager i fodboldstævner. Retningslinjerne skal bl.a. medvirke til, at man
undgår social dumping og at udenlandske dommere er billigere end danske. Retningslinjerne sikrer
også, at man altid er sikret den rigtige omkostningsgodtgørelse. Læs mere om regelsættet på vores
hjemmeside.

Nøglebrik
Skal man dømme på Bionutria Park (Randers Stadion) kan man ikke komme ind i omklædningsrummet uden at henvende sig til en leder i Randers Freja, medmindre man har en nøglebrik. Dommerklubben har fået stillet nøglebrikker til rådighed til de fleste dommere. Har du ikke hentet din,
så kan du gøre det hos Tage. Kontakt ham og aftal nærmere.

Videokamera
Dommerklubben råder over et videokamera, der kan lånes til at optage kampe på. Vi opfordrer til, at du laver en aftale med kollega,
og at I så optager hinanden. Det er der rigtig meget læring i.
Videokameraet er meget nemt at betjene. Kontakt Rasmus for yderligere information.

Facebook
Du må meget gerne lægge billeder, små historier, spørgsmål osv på vores facebook-side. På vores
facebookside kan du også se billeder fra mange af dommerklubbens aktiviteter. Ligeledes man med
fordel følge med på DFUs hjemmeside og facebookside. Her er der mange spændende historier og
debat omkring dommergerningen. Søg efter Danske Fodbolddommere.
Youtube
Vi har vores egen kanal på youtube – her vi vil gerne lægge små film med medlemmer, mødeaktiviteter m.m., så du kan forvente, at vi gerne vil optage lidt med dig.
Kalender
Og så en kalender til at sætte på køleskabet, lægge ind i telefonen eller… (er også på bagsiden af
nyhedsbrevet).
Søndag den 24. januar kl. 09.00: Lokal Kursus i Randers Firmasport
Tirsdag den 2. februar kl. 19.30: Generalforsamling i Randers Firmasport
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00: Afholdes medlemsmøde på vanlig vis i firmasporten.
Onsdag den 9. marts kl. 19.00: Teoriundervisning i Firmasporten
Torsdag den 17. marts kl. 19.00: Teoriundervisning i Firmasporten
Randers Fodbolddommerklub
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Vintertræning: Følgende søndage: d. 28-02, 06-03, 13-03, alle gange fra 11-13 på Vestervangsskolen, Nålemagervej, Randers NV
Søndag den 20. marts kl. 10.00: Teoretisk og fysisk test på Vestervangsskolen. Alle er velkomne
til at møde op og deltage i løbetesten. Der udsendes tidsplan over testtidspunkter til indplacerede
dommere og udviklere, samt dommere over 70 år.
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30:
Medlemsmøde d. 7. oktober foregår i Masterbowl Randers. Dan Zier blev en stolt bowling mester i
2015 og vil gøre sit bedste i 2016 for at genvinde titlen. Er Kenneth Vellings storhedstid forbi? Eller
skal du være vores bowlingmester i 2016? Kom og vær med til en hyggelig aften og få svar på
spørgsmålene.
Lørdag den 29. oktober: Afslutningsfest, hvor vi traditionen tro uddeler nåle, vingaver og kårer
årets dommer og årets talent. Festen afholdes på Skovbakken. Indbydelse kommer ud i starten af
efteråret.
Tirsdag den 1. november kl. 19.00:
Medlemsmødet i november vil blive afholdt i Randers Firmasport. I 2015 havde vi besøg af Patrick
Remon. I 2016 forventer vi også at kunne præsentere et inspirerende oplæg af en endnu ukendt person.
Til sidst vil jeg på vegne af Randers Fodbolddommerklub ønske jer alle og jeres familier en rigtig
glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.
Venlig hilsen

Leif Plauborg
Formand
Randers Fodbolddommerklub
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Kalender over medlemsaktiviteter i 2016
Søndag den 24. januar kl. 09.00: Lokal Kursus i Randers Firmasport
Tirsdag den 2. februar kl. 19.30: Generalforsamling i Randers Firmasport
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00: Afholdes medlemsmøde på vanlig vis i firmasporten.
Onsdag den 9. marts kl. 19.00: Teoriundervisning i Firmasporten
Torsdag den 17. marts kl. 19.00: Teoriundervisning i Firmasporten
Vintertræning: Følgende søndage: d. 28-02, 06-03, 13-03, alle gange fra 11-13 på Vestervangsskolen.
Søndag den 20. marts kl. 10.00: Teoretisk og fysisk test på Vestervangsskolen. Alle er velkomne
til at møde op og deltage i løbetesten. Der udsendes tidsplan over testtidspunkter til indplacerede
dommere og udviklere, samt dommere over 70 år.
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30:
Medlemsmøde d. 7. oktober foregår i Masterbowl Randers. Dan Zier blev en stolt bowling mester i
2015 og vil gøre sit bedste i 2016 for at genvinde titlen. Er Kenneth Vellings storhedstid forbi? Eller
skal du være vores bowlingmester i 2016? Kom og vær med til en hyggelig aften og få svar på
spørgsmålene.
Lørdag den 29. oktober: Afslutningsfest, hvor vi traditionen tro uddeler nåle, vingaver og kårer
årets dommer og årets talent.
Tirsdag den 1. november kl. 19.30:
Medlemsmødet i november vil blive afholdt i Randers Firmasport. I 2015 havde vi besøg af Patrick
Remon. I 2016 forventer vi også at kunne præsentere et inspirerende oplæg af en endnu ukendt person.

Vigtige adresser, numre m.m.
Formand Leif Plauborg 4093 9678, leif.plauborg@oncable.dk
Næstformand Thomas Thorup 2193 1878, thomasthorup@webspeed.dk
Kasserer Tage Nielsen, 8643 4303, pingus@oncable.dk
Bestyrelsesmedlem Rasmus Stisen 2011 2020, rasmus.stisen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Kenneth Kvist 2834 0849, kenneth.kvist@gmail.com
Kampfordeler
Karsten Mogensen 2018 2030, rfdkkampfordeler@gmail.com
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