
5. JUNI 2016 KL. 10-16 

VELKOMMEN TIL:

BILENS DAG
OG FÆ & FRI

Lørdag d. 3 juni 2017

BORNHOLMS BRAND PARK





PROGRAM TIL
BILENS DAG og FÆ & FRI

BORNHOLMS BRAND PARK

 9.30 - 11.00 Brunch i Cafe Travbanen 
10.00 - 16.00 Cafe Oasen er åben med de kendte æbleskiver og meget mere
10.00 - 16.00 Kiosken er åben
10.00    Udstillinger og stande åbner 
10.10    Opvisning Aakirkeby Cross Klub - Travbanens inderkreds
10.30   Oplev travbanens vilde fugle med ornitolog Vicky Knudsen - Kiosken
10.45   Opvisning Folkerace - Travbanens inderkreds
11.15 - 12.30  Ponyridning for børn og Havetraktortræk - Travbanen
11.15    Eventyr - Travbanens inderkreds
11.30 - 14.00 Frokostbuffet og Brændende Kærlighed i Cafe Travbanen
11.30   Hønselortelotto - Oasen
12.00    Bondedyst - Travbanens inderkreds
12.00   Kagekonkurrence hos Venstre - Plænen
12.30   Mavedans - Oasen
12.45   Oplev travbanens vilde fugle med ornitolog Vicky Knudsen - Kiosken
13.00 - 14.30 Englænderklubbens event - Opvarmningsbanen
13.00    Grisevæddeløb - Oasen
13.15    Opvisning Bornholms Køreselskab - Travbanens inderkreds
13.30 - 14.30  Dirty Boots linedance opvisning - Plænen 
13.30 - 15.00 Ponyridning for børn og Havetraktortræk - Travbanen
13.45    4x4 Terrænkørsel Bornholm - Travbanens inderkreds
14.00   Fremvisning af Børnenes Dyr - Travbanens inderkreds
14.15   Mønstring af ponyer - Travbanens inderkreds
14.15   Hønselortelotto - Oasen
14.30    Dyrenes Dyst - Travbanens inderkreds
14.45   Oplev travbanens vilde fugle med ornitolog Vicky Knudsen - Kiosken
15.00   Folkerace - Vind en tur - Travbanens inderkreds
15.00   Præmieoverrækkelse dyr - Oasen
15.30   Opvisning Aakirkeby Cross Klub - Travbanens inderkreds
16.00    Tak for i dag
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Det er en fornøjelse at byde velkommen til et 
spændende arrangement for hele familien.

Dagen arrangeres i et godt samarbejde af 
Bornholms 4H, Bornholms Landbo Ungdom, 
Bornholms Brand og Bornholms Travselskabs 
aktivitetsudvalg.

Det er en dejlig tradition, som vi har her på den 
skønne dyrskueplads og travbane i Almindin-
gen.

Mange forskellige udstillere er på plads i dag 
og der er noget for en hver smag. Besøg udstil-
lingerne og vær med i de forskellige konkur-
rencer og se de flotte opvisninger. Det bliver en 
herlig dag. 

VELKOMMEN TIL 
BILENS DAG OG FÆ & FRI  

Måske der også dukker overraskelser op i løbet 
af dagen.

Så nyd dagen med hele familien og há  en god 
pinselørdag på Bornholms Brand Park.

Lillian Henriksen
Bornholm 4H 

Christian Møller Holm
Bornholms Landbo Ungdom

Charlotte Berg
Bornholms Travselskabs Aktivitetsudvalg
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VELKOMST
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KORT OVER TRAVBANEN



  >>  >>

DELTAGERE OG PLACERING
36. Dansk Landrover Klub Bornholm
37. Opel Drivers Bornholm
38. Bornholms Veteranknallert klub
39. Englænderklubben Bornholm
41. Havetraktortræk
42. Ponyridning for børn
43. Travbanens inderkreds
44. Ellesgård I/S
44. Engegård Maskinstation
44. Gamlevældegård Maskinstation
44. Granhøj Landbrugsmaskiner
44. IH Grave & Landbrugservice
44. Jespers Maskinstation
44. Kratgård Maskinstation
44. Ladegård
44. Lyneborg Maskinstation
44. Maskincenter Bornholm
44. Maskingården Rønne Aps
44. Præstegårdens Maskinstation
44. STM-Enterprise.dk
50. Angoraland
50. Bornholms 4H
50. Bornholms Brevdueforening
50. Bornholms Køreselskab
50. Bornholms LandboUngdom
50. JL Østerlars
50. Jerntøserne
50. Kvist og Kvas
50. Stuekultur Bornholm
50. Børnenes Dyr
51. Bornholms Buejægere
52. Hønselortelotto
53. Pedaltraktor
54. Bornholms Racefjerkræ
54. Bornholms Racekaninforening
55. Bjørnegård Rideudstyr
55. Bornholmerdynen
55. Forever Living
55. Land og Fritid

 UDSTILLERE

1. Chilli-on 
2. BornFiber
3. Skatteboxen.dk
4. Dansk Folkeparti
5. Inhouse Bornholm
6. Hellisen
7. Hesthaven
8. FDM
9. Check Point Marine
9. Nexø Tæpper & Vinyl
9. Nordvig
10. Aloealt - Forever
11. Kunst på Gulvet
12. Bornholms Brand
13. Nyboes Auto
14. Venstre
15. Au2fix
16. RC Bornholm
16. RC Model Truck Bornholm
17. Indretningsspecialisten 
18. Bilhuset
19. Autohuset
20. Socialdemokratiet 
21. Multiservice Bornholm
22. Dirty Boots
23. MC Pensionisterne
24. Harley Davidson Bornholm
25. Bornholmske Samlere
26. Ornitolog Vicky Knudsen
30. Bornholms Frivillige samaritter
31. Aakirkeby Cross klub
32. Bornholms Tekniske Samling
33. Rally Sport Bornholm
34. Bornholms Motorsport
35. VW klub
36. 4x4 Bornholm terrænklub
36. Bornholms Jeepklub
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Lørdag den 3. juni 2017
Kl. 10.00 - 16.00

BORNHOLMS BRAND PARK • ALMINDINGEN

BILENS DAG - FÆ & FRI



Fugle er mennesker fysisk overlegne, og 
der er næsten ingen grænser for hvor hvad 
de er i stand til.

På og omkring travbanen lever der mange 
forskellige arter af fugle, som hver især 
gemmer på en spændende historie. 

Vicky Knudsen er uddannet biolog og ar-
bejder til daglig som professionel ornito-
log og formidler. 

KOM OG OPLEV BORNHOLMS 
VILDE FUGLE!

Tag med på tur kl. 10.30, 12.45 og 14.45

Hun har boet på Bornholm, og er kommet 
jævnligt på travbanen, så hun har et indgå-
ende kendskab til fuglelivet på travbanen. 

Vicky står klar til at fortælle om de vil-
de fugle, deres vilde evner og svare på 
spørgsmål. Ligeledes guider hun rundt 
på en lille fugletur ved travbanens arealer 
op af skoven. 
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BORNHOLMS VILDE FUGLE



Kom og mød Peter Juel-Jensen medlem 
af Folketinget.

Mød også Søren Schow som er spidskandi-
dat for  til Kommunevalget, samt Carsten 
Scheibye som er kandidat for til Regions-
rådet, samt nogle af de andre kandidater 
der opstiller til valget d. 21. november.

Venstre sørger også for underholdning til 
de kære børn. Der er på vores stand opsat 
en hoppeborg, så ingen skal kede sig, også 
selv om vi gerne vil tale lidt politik.

Venstre elsker konkurrence, så vi tager 
lige en af de lidt mere sjove.

Bag den bedste kage, og deltag i konkur-
rencen, med fine præmier.

 

er med der hvor det sker, når det sker!  

1. Præmien er et gavekort på kr. 500,- til  
 Rønne handelstadsforening.
2. Præmien er et gavekort på kr. 250,- til  
 erhvervs gruppe øst (Egø)
3. Præmien er et gavekort på kr. 100,- til  
 spar købmanden i Åkirkeby.

Overdommer i bagedysten er bagermester 
Karsten Mortensen, Nexø.

Der er ingen tilmeldning, men din kage 
skal være på Venstre’s stand senest kl. 
12,00. Du skal være indforstået med at 
din kage skal blive på standen, og vil blive 
nydt til en god kop kaffe/te af dem, som 
besøger os.

Vel mødt

 
                                      Bornholm                                      Bornholm
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VENSTRE



En klub med 80 medlemmer på Bornholm, der arrangerer ture og træf, 
hvor snakken går om restaurering og bevaring af veteran knallerter. 
Medlemsskab er gratis.

Bornholms-veteranknallert-klub.dk   
Formand Eigil Hansen tlf 51 22 11 36

BORNHOLMS 
VETERANKNALLERT 

KLUB
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BORNHOLMS VETERANKNALLERT KLUB



Mød os på Bilens Dag og deltag i konkurrencen 
om en tur som passager i en af folkeracerne, 

når vi kører opvisning om eftermiddagen.  

Se mere på: Facebook under Folke Race Bornholm

FOLKERACE - RALLY – ATV
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FOLKERACE BORNHOLM



En klub der har plads til alle med interesse i RC. Vi har et fint klub lokale ved søen på 
Zahrtmannsvej i Rønne, med indkørsel fra Ullasvej.

Der er nogle der sejler med både, hurtige og langsomme, der er plads til alle.
Der bliver også kørt med biler alm, racere og crawler. Har du til RC så kig forbi.

Vi er i klubben torsdag kl 19.00 og søndag kl 10.00, men hvis du vil være sikker på vi ikke 
holder fri, så finder du os på Facebook.    

RC BORNHOLM
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RC BORNHOLM



Åkirkeby Cross Klub er en ren motorcross-
klub. Vi er tilsluttet Danmarks Motor Union 
og Dansk Idræts Forbund. ÅCK er Born-
holms eneste Cross klub og har for tiden 
knap 55 medlemmer.
 
HVORDAN BLIVER JEG CROSSKØRER?
Går du og sysler med tanken om at køre 
Motor Cross under ordnede forhold så 
kontakt Aakirkeby Cross Klub ÅCK. 
I klubben vil du få mange værdifulde op-
lysninger som vil være dig en stor hjælp i 
opstarten.
 
SÅDAN GØR DU 
Meld dig ind i Aakirkeby Cross Klub.
Send dine oplysninger til ÅCK via formula-
ren ’kontakt os’. I klubben vil du muligvis 
kunne prøve maskine og udstyr i starten, 

ÅKIRKEBY CROSS KLUB

samtidig vil vi hjælpe dig med at anskaffe 
den nødvendige licens hos DMU. Derefter 
kan du begynde at køre på bane.
 
HVAD KOSTER DET 
Medlemsskab i ÅCK:
0-7 år kr. 400,-
8-17 år kr. 800,-
18-999 år kr. 1.000,-
Passivt medlem kr. 250,-

Medlemsskabet er halvårligt.
DMU licens kan du finde priser på her 
www.dmusport.dk

KONTAKT INFO
www.aack.dk
email: info@aack.dk
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ÅKIRKEBY CROSS KLUB



Bornholm har tre bilklubber med passion 
for terrængående firhjulstrukne biler.
 
Vi bruger bilerne aktivt i forbindelse med 
deltagelse i træf og ture, hvor der er mu-
lighed for at ”teste” bilernes egenskaber 
i terrænet uden for asfaltvejen. 

Det handler om at konkurrere på biler-
nes terrænegenskab, men mindst ligeså 
meget om at dyrke det sociale fælleskab 
i klubberne, og den fælles interesse for 
bilerne og teknikken bag. 

Nogle af klubberne er mærkeklubber, hvor 
historien bag bilmærket bliver dyrket. 
Både nye biler og gamle veteranbiler er 
medlemmer af klubberne.

4X4 TERRÆNKØRSEL 
PÅ BORNHOLM

KONTAKT OPLYSNINGER:
  
4x4 Bornholm terræn klub
Formand Henrik Ebbesen
Mobil 24 42 44 26

Bornholms Jeepklub
Formand Preben Ipsen
Mobil 21 63 11 14

Dansk Land Rover Klub - Bornholm
Formand Henrik Nielsen
Mobil 41 66 45 86
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TERRÆNKØRSEL



Vi er en facebook gruppe Rally Sport Bornholm der åben for alle der interesser sig for 
rally, både aktive kørere, hjælpere og tilskuere.

Som aktiv kører skal man være medlem af en motorklub under Dansk Automobil Sports 
Union, men klub valg er den enkeltes valg.

Vort formål er at arrangere rally løb, lige fra små klubrallyer til DM rally. Gennem rally 
arrangementer at skabe større interesse for sporten.

Skabe mulighed for unge at køre ”race” lovligt, og der igennem højne trafiksikkerheden.

Mere info kontakt: Poul-Jørgen Videslet

RALLY SPORT BORNHOLM
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RALLY SPORT BORNHOLM



Vi er en forening for folk, unge som gamle, 
der har interesse for maskiner og køretø-
jer i skala 1/14 og 1/16. 

Vores formål er, at samle dem der har lyst 
til fællesskab og hygge både med kørsel og 
opbygning af biler og maskiner, men også 
socialt samvær.

Vi råder over en bane på ca. 250m2. Som 
vi stille og roligt bygger med vores biler 
og maskiner.. 

Vi har også en klublastbil, så folk der lyst 
til at prøve hobby'en har mulighed for, at 
komme ned på vores bane og prøve.

Banen ligger i det Gamle Køkkengården 
i Klemensker ellers kan du finde os på 

RC MODEL TRUCK BORNHOLM
facebook siden: RC Modeltruck Bornholm.
eller hjemmesiden rcmb.dk

Du er selvfølgelig også velkommen til at 
kontakte os på andre måder.

Telefon kontakt kan gøres til formanden
Carsten Olin på tlf. 31 61 49 64 eller kas-
serer Michael Hansen på tlf. 61 66 49 81 
eller kig ned til os og få en snak på banen.

Vi har klub dage:
Torsdage kl 19.00 til vi ikke gider mere..
og søndage kl 10.00 til vi ikke gider mere..

Så har du lyst så kom og hyg med os..
håber vi ses.. 
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RC MODEL TRUCK BORNHOLM



VW BORNHOLM
VW Bornholm er en klub for luftkølede folkevogne. Vi arrangerer hygge turer og klub 
aftener, hvor vi snakker om teknik og restaurering.
 
Kontaktperson: Michael Hammer 
Email: thorsen73@gmail.com
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VW BORNHOLM



Event fra 13.00 - 14.30. Du kan også prøve. 
Besøg vores stand!

Klubben blev startet i 1992 af en lille 
flok ”unge” mennesker med interesse 
for engelske motorcykler. Efterhånden er 
klubben vokset til 81 medlemmer, hvoraf 
nogle af pionererne stadig er med. Klub-
bens maskinpark består af ca. 95 cykler. 

Vi kører klubtur den sidste torsdag i må-
neden med start fra torvet i Åkirkeby kl. 
19.00 og derefter ordinært klubmøde i MC-
Klubben Landemærket 31, Rønne. 

I sommerhalvåret kører vi også turer de 
øvrige torsdage fra Torvet i Åkirkeby.  

Udover de faste torsdagsturer har vi en 
fastlagt klubtur, der i år går til Sjælland, 
hvor vi blandt andet besøger Koldkrigs-
museum Stevnsfort.

Desuden deltager vi i forskellige Engelske 
træf i både Danmark, Sverige og Norge. 
Allerede i maj har vi været hos vores sven-
ske venskabsklub Kicka Tungt og deltaget 
i deres rally. 

Så kommer de som perler på en snor: 
Albion rally på Fyn, Britania rally i både 
Sverige og Danmark, Lucas rally i Norge. 
Hvis man vil, er der faktisk noget at køre 
til hver eneste weekend.

ENGLÆNDERKLUBBEN 
BORNHOLM 

2. hele weekend i juli afholder vi Vores eget 
træf med ca. 150 deltagere.

Træffet bliver altid afholdt på ”Smede-
have” Fårebrovejen 11, 3730 Nexø. Træffet 
er i år den 8-9-10. juli hvor alle der har 
interesse for Motorcykler er velkomne 
forbi og få en god snak med Danskere, 
Nordmænd, Svenskere, og om hvad de 
kommer kørende på. Det har efterhånden 
udviklet sig til et mindre arrangement, da 
en hel del kommer flere dage før træffet, 
både for at hjælpe til – men også få lidt 
mere ferie på øén.

Vi er ikke en klub der kører med rygmær-
ker og en masse kilometer. Vi er snare en 
klub der ikke kører en tur uden at have et 
mål, f.eks. har vi på turet til Kicka Tungt 
i Sverige indlagt et besøg hos enten en 
virksomhed, et Museum eller lignende, 
vi har f.eks. været på det nedlagte atom-
kraftværk Barsebäck.

Kom op på pladsen og få en snak med os 
og se vores Engelske motorcykler; hør om 
hvorfor det stadigvæk er så spændende 
at kun Køre Engels motorcykel, når der 
findes så utroligt mange andre mærker.
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ENGLÆNDERKLUBBEN
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4H BORNHOLM

BORNHOLMS 

4H er Landbrugets Børneorganisation 

På Bornholm har vi ca. 300 medlemmer, og vi har altid plads til 
flere. Vi er kendt for vores arbejde fra jord til bord i børnehøjde, 
hvor vi tilbyder aktiviteter som: 
 
* Madskoler - tilmelding på www.madskoler.dk 
* Børnenes Madklubber 
* Havemiljøer for børn 
* Fæ & Fri  
* Naturarrangementer 
 
Mød os til Havemarkeder, Folkemødet, Sol over Gudhjem,  
Foreningernes Dag i Østermarie & til Åbent Landbrug 
 
Har du yderligere spørgsmål, så kontakt venligst: 
Formand Lillian Henriksen tlf. 4296 9426 
eller 4H Kontoret, Løvsangervej 2, 3751 Østermarie Tlf. 2485 4903 
 



Har du været til events på Bornholm, så 
har du måske truffet bekendtskab med 
samaritterne. Det er samaritter fra Born-
holms Frivillige Samaritter, der også igen 
i år er til stede her på Bornholms Brand 
Park – Verdens mindste travbane.

Vores samarittergruppe startede op i 2015, 
som en mindre gruppe af samaritter, der 
dog alle har både 5, 10 og 25 års erfaring 
fra andre grupper. Vi brænder alle for det 
at komme ud og være samaritter, hvor vi 
hjælper dem der har behov for det. Fra 
den lille flok, der startede foreningen, og 
til nu, er vi vokset så vi har 23 samaritter.

Vi kommer ud til forskellige events på 
hele Bornholm. Det kan være koncerter, 

BORNHOLMS FRIVILLIGE 
SAMARITTER

sportsarrangementer og festivaler. Vi har 
også stillet op uden beregning ved Stafet 
for Livet i Rønne, hvor det gik ud på at tjene 
penge til Kræftens Bekæmpelse. Et arran-
gement som samaritterne gerne vil støtte.

Bornholms Frivillige Samaritter har også 
fået støtte fra SSG Skadeservice i Rønne, 
der i 2016 donerede en hjertestarter til 
foreningen. Der har heldigvis ikke været 
brug for den, men det giver tryghed at 
have den med.

Mangler du samaritter til dit arrangement 
kan du læse mere om os på vores hjem-
meside: bornholmsfrivilligesamaritter.dk
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BORNHOLMS FRIVILLIGE SAMARITTER



Harley Davidson Club Danmark er en for-
ening med ca. 6.500 medlemmer fordelt på 
6 distrikter hvor Bornholm har fået tildelt 
distrikt 6 vi er tæt på 180 medlemmer. 

Formålet er at videre bringe kendskab til 
Harley Davidson eje en Harley og køre til 
træf fælles ture i ind og udland. I distriktet 
er vi rigtig gode til det sociale og nyder godt 
af den opbakning der er blandt medlem-
merne. 

Vi er også rigtig gode til at modtage nye 
medlemmer og sørge for, at de kommer 
med i fællesskabet.

Vi har også et klubhus, hvor vi holder fæl-
les arrangementer, fester osv. 

For at være medlem kræver det, at man er 
fyldt 18 år og ejer en Harley Davidson eller 
at man er samboende mand/kone/kæreste 
med én der opfylder kravene. 

Yderligere info findes på vores hjemme-
side www.hdcb.dk 

Formand Sebastian D. Gren-Hansen
Email: formand@hdcb.dk  
Tlf. 51 53 31 81

HARLEY DAVIDSON CLUB
BORNHOLM
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HARLEY DAVIDSON CLUB BORNHOLM



Aakirkeby

Vesterbro 7 • 3720 Aakirkeby
Telefon 56 97 45 30

Åbent ALLE ugens dage kl. 8-20



Opel Drivers Bornholm er en klub som 
startede i år 2004. Hvor det er mærket 
Opel der er det vigtige og ikke om den er ny 
eller gammel eller hvilken stand den er i! 

Den 1 fredag i måneden mødes vi til klub-
aften – Hvor der hygges og snakkes om 
forskellige træf og turer vi har været på 
eller vil deltage i.

Klubben deltager hvert år i st. legedag og 
har gjort det helt fra starten af. Vi er 25 

OPEL DRIVERS BORNHOLM
-en klub for hele familien

aktive medlemmer og ca. 45 biler i forskel-
lig stand og alder.  

De sidste par år har klubbens medlemmer 
også deltaget i forskellige arrangementer i 
skåne arrangeret af den svenske Opel klub 
og enkelte arrangementer i Historisk Opel 
klub Danmark.
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Er du til store maskiner, anderledes ma-
skiner eller bare landbrugsmaskiner ge-
nerelt? 

- Jep, så er du kommet til det rette sted!

På vores stand vil der være rig mulighed 
for at kunne opleve de moderne maskiner 
som anvendes i landbruget, entreprenør 

MASKINUDSTILLING 2017
og skovbranchen. Her vil der både store 
samt mindre maskiner.

Ikke nok med at vi har udstillende maski-
ner, der vil også være mulighed for at se og 
høre en rigtig ombygget traktor og mulig-
vis en lastbil, som bruges til traktortræk 
og truckpulling stævner.

MASKINUDSTILLING	2017	
	
Er	du	til	store	maskiner,	anderledes	maskiner	eller	bare	landbrugsmaskiner	

generelt?		

- Jep,	så	er	du	kommet	til	det	rette	sted!	

	

På	vores	stand	vil	der	være	rig	mulighed	for	at	kunne	opleve	de	moderne	

maskiner	som	anvendes	i	landbruget,	entreprenør	og	skovbranchen.	Her	vil	der	

både	store	samt	mindre	maskiner.	

Ikke	nok	med	at	vi	har	udstillende	maskiner,	der	vil	også	være	mulighed	for	at	se	

og	høre	en	rigtig	ombygget	traktor	og	muligvis	en	lastbil,	som	bruges	til	

traktortræk	og	truckpulling	stævner.	
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MASKINUDSTILLING 2017
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Ellesgård	I/S	
V/.	Preben	Bjerregård	
Ibskervej	35,	3740	Svaneke	
40	94	20	65	 	

Ladegård	
V/.	Steen	Stender	
Ladegårdsvej6,	
Nyker.	3700	Rønne	
56	96	32	31	
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STUEKULTUR BORNHOLM

Stuekultur Bornholm 
  
Stuekultur Bornholm er en hobbyforening 
med mange interesser,  så som fugle-,  
terrarier-, akvarier-, blomster /planter og 
havedamsanlæg.  
Inden for fugle er det især parakitter-,  
papegøjer-, undulater og kanariefugle.  
 
Foreningen varetager især papegøjers  
trivsel og velfærd, samt er med til at be-
skytte mod den stadige sortbørshandel 
med dyr og fugle med mere.  
 
I Danmark findes mange foreninger inden 
for dette arbejde ,og der er også en lands- 
forening LDF (landsforeningen Dansk fug-
lehold)  
 
I stuekultur Bornholm arrangerer forenin-
gen mange arrangementer om året, blandt 
andet fællesture til andre foreninger og 
fugleholdere rundt i Danmark.  
 
Er du interesseret i at høre mere om for-
eningen og dens arbejde, er du velkom-
men til at kontakte os på vores stand.  
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BJØRNEGÅRD RIDEUDSTYR

	

	

Åbningstider:	

Man-Fredag	kl.	10:00	–	17:30	
Lørdag	kl.	10:00	–	13:00	

Søndag	LUKKET	
	

Find	mig	på	Facebook	og	få	glæde	af	de	mange	tilbud.	

BJØRNEGÅRD	rideudstyr	

	

	

Åbningstider:	

Man-Fredag	kl.	10:00	–	17:30	
Lørdag	kl.	10:00	–	13:00	

Søndag	LUKKET	
	

Find	mig	på	Facebook	og	få	glæde	af	de	mange	tilbud.	

BJØRNEGÅRD	rideudstyr	



Bornholms LandboUngdom er en af de 47 
lokalforeninger ungdomsorganisationen 
LandboUngdom består af. 

LandboUngdom er et mødested hvor unge 
på landet har mulighed for at dele deres 
interesser og skabe et godt fællesskab. 
LandboUngdom arbejder for at skabe ak-
tiviteter, i alle mulige afskygninger for de 
unge. Det er med til at gøre hverdagen lidt 
mere sjov og spændende.

Mange tror BLU kun er for landmænd og 
bonde tosser, men alle er velkomne i BLU. 
Det er ikke rigtigt, da vi er en forening hvor 
alle kan være med. Vi har mange medlem-
mer som ikke kommer fra landet, eller 
har interesse her i. Vores medlemmer er 
med fordi de gerne vil være med i et sjovt 
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BLU er med til at arrangere Fæ og Fri, Åbent 
Landbrug, Store Legedag, Traktortræk og meget 
andet. Vi har også mange mindre både faglige og 
sociale arrangementer for vores medlemmer, som 
f.eks. gårdbesøg, biografture, virksomhedsbesøg, 
kursuser, ”rejser”, madaftner mm.  Det nyeste tiltag er 
Erfagrupper, hvor medlemmerne mødes og 
erfaringsudveksler faglige problemstillinger fra 
dagligdagen. 

Følg os på vores Facebook side  

eller kig ind på www.bhlu.dk 
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fællesskab og være med til at skabe nogle 
gode arrangementer.  Vi sætter stor pris 
på de mange forskellige medlemmer vi 
har, der alle er med til at gøre vores for-
ening unik. Foreningen består primært 
af landmænd, men derudover har vi alt 
fra tandlæger, socialrådgiver, pædagoger, 
elektriker, mekanikker og meget andet.
BLU er med til at arrangere Fæ og Fri, 
Åbent Landbrug, Store Legedag, Traktor-
træk og meget andet. Vi har også mange 
mindre både faglige og sociale arrange-
menter for vores medlemmer, som f.eks. 
gårdbesøg, biografture, virksomhedsbe-
søg, kursuser, ”rejser”, madaftner mm.  
Det nyeste tiltag er Erfagrupper, hvor 
medlemmerne mødes og erfaringsud-
veksler faglige problemstillinger fra dag-
ligdagen.
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Bornholms buejægere er medlem af Dan-
marks Jægerforbund og Foreningen af 
Danske buejægere, og tæller nu over 40 
medlemmer pt.

Buejagten kan være en meget intens 
jagtoplevelse. Man er helt tæt på vildtet 
før pilen slippes, og det på afstande fra 0 
til 25 meter. 

Purchjagten foregår helt lydløst og man 
får chance for virkelig at opleve naturen 
på vildtets præmisser. På stillesiddende 
andstandsjagt venter man på, at dyrene 
kommer helt tæt på.

Hvis du vil være buejæger, kan vi hjælpe 
dig i gang. Vi anbefaler at du besøger os og 

BORNHOLMS BUEJÆGERE 

www.bricksite.com/bornholmsbuejaegere

får en snak om mulighederne og eventuelt 
går en tur med rundt på træningsbanen 
og afprøver foreningens udstyr. Vi har 
vores 3D-træningsbane på Stenløsevej 
12 i Allinge.

Helt formelt skal du have et gyldigt jagt-
tegn, for at gå op til buejagttegnsprøven.

Kontakt Formand Søren Schov på tlf. 26 35 
01 71 eller på Mail Buejagt@outlook.dk for 
yderligere oplysninger

Du kan også både finde os på Facebook 
i gruppen Bornholms Buejægere, og på 
vores hjemmeside:
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BREVDUEFORENINGEN DAN015

Kom og vær med, i en spændende og levende hobby.

Arbejde med duer, der flyver fra steder i Danmark, Sverige og Tyskland, 
- op til ca. 500 km.

Kontakt: Carsten Madsen tlf. 56 47 02 22
Email: madsens@c.dk

VI FLYVER MED BREVDUER

Vi flyver med brevduer 
015 Brevdueforening Bornholm 

Kom og vær med, i en spændende og 
levende hobby. 

Arbejde med duer, der flyver fra steder i 
Danmark, Sverige og Tyskland,                   

- op til ca 500 km 

 

Kontakt: Carsten Madsen tlf. 56470222 

Mail. madsens@c.dk 

	



Besøg vores stand:
 

Vi arbejder for udbredelsen af racefjerkræ på Bornholm, arrangerer udstillinger m.m. 
og afholder div arrangementer af både Racefjerkræretlig og social karakter.

Bliv medlem for kun 75,00 kr. pr. år.

Bornholms Racefjerkræ bestyrelse:
Formand: Lars Svendsen,  tlf. 50 93 76 21

Næstformand: Verner Olsen, tlf. 23 33 23 75
Kasserer: Kurt Hansen, tlf. 25 48 18 03

Besøg vores hjemmeside for yderligere information:
www.bornholms-racefjerkrae.dk 

Bornholms Racefjerkræ er en lokalklub under D F f R     
    Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.

www.racefjerkrae.dk 

BORNHOLMS RACEFJERKRÆ 
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Besøg vores stand: 

 

Vi arbejder for udbredelsen af racefjerkræ på Bornholm, arrangerer 
udstillinger m.m. og afholder div arrangementer af både        

Racefjerkræretlig og social karakter. 

Bliv medlem, for kun 75,00 kr pr år. 

 

BORNHOLMS RACEFJERKRÆ bestyrelse: 

Formand: Lars Svendsen.  50937621. 

Næstformand: Verner Olsen.  23332375. 

Kasserer: Kurt Hansen.  25481803. 

Besøg vores hjemmeside for yderligere information: 

www.bornholms-racefjerkrae.dk  

 

Bornholms Racefjerkræ er en lokalklub under D F f R      

    Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. 

www.racefjerkrae.dk  

 





BORNHOLMS 
RACEKANIN FORENING 

Bornholms Racekanin Forening er en 
folkeoplysende lokalforening under Dan-
marks Kaninavlerforening. Der er plads 
til alle som har en interesse for kaniner, 
uanset om det er avlsmæssigt, kaninhop 
eller på hyggeplan. 

Foreningen afholder 2 årlige udstillinger, 
en vinterudstilling i januar og levende 
hobby udstilling i oktober. Derudover er 
der også 5-6 medlemsmøder på Rønne 
Bibiolotek, og besøg hos en kaninavler til 
åben stald. Foreningen tager også med 
arrangeret fællestransport til LU/DM.

Bornholms Racekanin Forening tilbyder 
også kaninhop hver torsdag fra klokken 17 

til ca. kl. 19 på Skovgård, Skovgårdsvejen 
20, Vestermarie, 3700 Rønne.

Kom og se vores stand med udstillingska-
niner og kaninhop. 

Formand: 
Jesper Tranberg
Tlf.: 27 59 19 33
Mail: Jesperbornholm@msn.com
  
Kaninhop: 
Nina Poulsen
Tlf.: 60 22 99 06

Bornholms Racekanin Forenings 
hjemmeside: 

www.freewebsite-service.com/brkf 
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I min virksomhed har jeg specialiseret 
mig i renovering af ældre møbler, special-
fremstillede møbler og kunsthåndværk 
fra drejebænk. 

Jeg forsøger at være tro mod mit hånd-
værk, og det materiale jeg arbejder i, og 
f.eks. er der ikke metal i mine bænke. Jeg 

maler med særlige produkter, der ikke er 
skadelig i nogen form. 

Kontakt mig på Fæ & Fri 2017 på min stand 
på tlf. 25 68 18 54 eller mail: 
jacobvlund@gmail.com

På gensyn
Jacob Lund 

	

	 	

I min virksomhed har jeg specialiseret mig i renovering af ældre 
møbler, specialfremstillede møbler og kunsthåndværk fra drejebænk.  
Jeg forsøger at være tro mod mit håndværk, og det materiale jeg 
arbejder i, og f.eks. er der ikke metal i mine bænke. Jeg maler med 
særlige produkter, der ikke er skadelig i nogen form.  
 
Kontakt mig på Fæ & Fri 2017 på min stand, på tlf.25681854 eller 
mail: jacobvlund@gmail.com 
På gensyn 38
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Klubben startede i 2000 som øens første 
linedance klub på en gård i Skarpeskade.

Der blev hurtig for lidt plads og vi flyttede 
til Klemens Kro.

Da Kroen blev solgt flyttede vi til det gamle 
Rådhus i Hasle, hvor vi er rigtig glade for 
at være.

Vi danser traditionel linedance, couple 
linedance og har et festligt Rockshow.

Vi har hold i Hasle, Rønne, Åkirkeby, Listed 
og Nexø

Vi danser på alle niveau.... lige fra begyn-
der til meget øvede

I klubben bliver der danset mandag - tors-
dag og vi har 15 hold hver uge så vi er en 
aktiv klub med mange glade medlemmer

Besøg vores hjemmeside: Dirty-boots li-
nedancers eller kom og dans med.

DIRTY BOOTS

Opvisning 
på plænen ved bilerne 
kl. 13.30 - 14.30
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BORNHOLMS TEKNISKE SAMLING
Bornholms Tekniske Samling er en 

udstilling af dagligdagsting fra de sid-
ste 150 år, alt fra kampfly til nipsenåle! 

Landbrug, håndværk, industri, hushold-
ning, legetøj og meget, meget mere. 

Vi har over 4.000 m2 under tag.

Udstillingen drives af en forening med 
udelukkende frivilligt arbejde.

Du finder os på: 
Borrelyngvej 48 

3770 Allinge
tlf. 56 99 99 80

mail: mail@bornteksamling.dk

www.bornteksamling.dk
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BORNHOLMSKE SAMLERE
Bornholmske Samlere havde stiftende 
generalforsamling 12. november 1997.

Allerede fra starten har vi haft meget for-
skellige samlere og ikke mindst samlinger 
med i foreningen.

Vi plejer at sige, at frimærke- og mønt-
samlerne har deres egne foreninger, men 
de er selvfølgelig lige så velkomne som 
alle de andre samlere.

Vi har, for lige at nævne lidt i flæng, kugle-
penne, påklædningsdukker, elefanter (mo-
deller), radioer, grammofonplader, vogn-
poletter, legetøj og meget andet blandt 
vores samlinger.

Og aldersmæssigt dækker vi også så bredt 
som muligt.

Yngste medlem er nok knap 30, mens 
de ældste for længst har nået pensions-
alderen.

Vi mødes officielt 4 gange årligt til byt-
temøder, hvor årets første også rummer 
generalforsamlingen.

Men flere af os render på hinanden til 
diverse udstillinger samt kræmmer- og 
loppemarkeder rundt om på øen.

Pt. er der omkring 65-70 medlemmer, men 
der er stadig plads til flere.

Formand:
Steffen Gerdes
Tlf. 56 47 05 76

Læs mere på 
www.bornholmskesamlere.dk
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Bolin's
Vinduespolering
20 11 12 50

ERHVER SAMT PRIVATE
KØRER OVER HELE ØEN



FOREVER LIVING
Forever living er med på Fæ og Fri, igen i år, med en stand hvor du kan komme og få 
en snak om de gode muligheder der er med dette firma, prøve de forskelige produkter, 
mærke hvad de gør for dig. Produkterne er også til dine dyr.

Vi glæder os meget til at se dig, der vil også være en konkurrence du kan deltage i. 

På herligt Gensyn! 
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Udmarksvej 8
3790 Hasle
Tlf.: 56 96 91 82
Mobil: 40 30 91 22
www.nyholmsautoservice.dk
palle.nyholm@mail.dk

Nyholm Auto Service
v/ Palle Sonne

Dæk og fælge 

Sommer og vinter

•  Reparation af alle bilmærker
•  3 års garanti på reservedele
•  Autoruder
•  Dæk & fælge
•  Mulighed for lånebil
•  Forsikringsskader
•  Rust/pladearbejde 

v/Johnny Olsson & Kim Olsen
St. Torvegade 96 • Rønne

Tlf. 56 95 24 68
www.byensauto.dk • byensauto@byensauto.dk

Bornholms Køreskole
Østervoldgade 41 • 3700 Rønne

Tlf.: 5696 5111 • Mobil: 4016 3111
mail@bornholms-koereskole.dk
www.bornholms-koereskole.dk



SOCIALDEMOKRATIET

på Bornholm

Socialdemokratiet er også med på Bilens Dag.

Kom og få en snak med nogle af vores kandidater 
til kommunalvalget og med Lea Wermelin, MF.

Hvordan kunne du godt tænke dig, at Bornholm skulle udvikle sig? 
De socialdemokratiske kandidater er der for at lytte til dig.

Prøv den socialdemokratiske tipskupon 
- og vær med i lodtrækningen om en lille præmie.
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DANSK FOLKEPARTI
Kom og få en politisk snak med de lokale kandidater til 

kommunalbestyrelse, regionsråd og folketinget 
på Dansk Folkeparties stand.

Vi har konkurrencer med fine præmier. 

På glædeligt gensyn hos Dansk Folkeparti Bornholm.
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Østergade 1 • 3720 Aakirkeby • Tlf. 56974200 • www.bagerdam.dk

Din Økologiske Bager
Kirkegade 8 • 3770 Allinge • Tlf. 56 48 10 42

www.detgamleposthusallinge.dk

Mad fra bunden af friske råvarer

Sponsoreret



Aakirkebyvej 51 • 3700 Rønne
E-mail: mail@bilhuset.dk • www.bilhuset.dk

Telefon: 56 95 08 04 


