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PROGRAM TIL
Familiedyrskue

BORNHOLMS BRAND PARK

9.30-16  Cafe Travbanen er åben med mini brunch, frokostbuffet, 

 Brændende Kærlighed og andet godt.

10-16 Oasen er åben med burger, franske hotdogs, æbleskiver, is og andet godt

10-16 Kiosken er åben med burger, pølser, is og andet godt

10-16 Lav indianerfjer – karamelgravning - pedaltraktor – trædyrsmaling –  

 skovbanko - kaninhop – hoppeheste – kæpheste

10-16 Test din hund i rally hos DCH - Plænen

10.00  Udstillinger og stande åbner 

10.00  Åbningstale v/Jens Brandt

10.15 Folkerace - Travbanens inderkreds

10.30  Ponyridning for børn – Plænen

10.45 Ponytrav - Travbanen

11.00  Dyrenes Festparade - Travbanen

11.15  4x4 Terrænkørsel – Travbanens inderkreds

11.45  Hestemaraton -Travbanens inderkreds

12.15  Bondedyst – Travbanens inderkreds

13.00 Ponytrav – Travbanen

13.00 Parkour opvisning - herefter prøv selv - Plænen

13.15 Fremvisning af raceheste og mønstring – Halvmånen

13.30 Ponyridning for børn – Plænen

13.30 Grisevæddeløb - Oasen

13.45 4x4 Terrænkørsel – Travbanens inderkreds

14.15 Folkerace - Vind en tur - Travbanens inderkreds

14.45  Dyrenes Festparade - Travbanen 

15.00 Ponygames - Travbanens inderkreds

15.45 Præmieoverrækkelse dyr – Oasen

16.00 Tak for i dag
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Autohuset Bornholm A/S

Zahrtmannsvej 46 • 3700 Rønne
Tlf.: 56 95 20 47 • mt@vw-bornholm.dk

www.vw-bornholm.dk

Autohuset Bornholm A/S har siden 1991 været autoristeret forhandler af Volkswagen



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 
FAMILIEDYRSKUE

Måske der også dukker overraskelser op i løbet 
af dagen.

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

Lillian Henriksen
Bornholms 4H 

Zenia Hoffman Koefoed
Bornholms Landbo Ungdom

Charlotte Berg
Bornholms Travselskabs Aktivitetsudvalg
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KORT OVER TRAVBANEN



  >>  >>

DELTAGERE OG PLACERING
33. 4x4 Bornholm terrænklub
33. Bornholms Jeepklub
33. Dansk Landrover Klub Bornholm
34. Fridolf Udlejning
34. Ellesgård I/S
34. Engegård Maskinstation
34. Jespers Maskinstation
34. Granhøj Landbrugsmaskiner
34. Hellisen
34. Kratgård Maskinstation
34. Ladegård
34. Lyneborg Maskinstation
34. Maskincenter Bornholm
34. PL Entreprise
34. Præstegårdens Maskinstation
34. PM Flis
34. TP Gylleudlægning
41. Travbanens inderkreds
42. Halvmånen
51. Børnenes Dyr
51. Pedaltraktor/indianerfjer/skovbanko
51. Karamelgravning/Trædyrsmaling
51. Grisevæddeløb
51. Bornholms Racekaninforening
51. Bjørnegård Rideudstyr
51. Bornholmerdynen
51. Bornholms 4H
51. Bornholms LandboUngdom
51. Dalum Landbrugskole
51. Landbrugsskolen Sjælland
51. Forever Living
51. Land og Fritid
51. Red Hesteliv

UDSTILLERE

1. Chilli-on 
2. Brændte mandler
3. BornFiber
4. Hellisen Outdoor
5. Hesthaven
6. Dansk Folkeparti
6. Epilepsiforeningen
7. Cyclo-ssage
7. Ewers Skadedyr
7. Hynotisør/Hypnoterapeut 
 Pernille Skjoldby
8. Bornholms Brand
9. Aubo Køkken & Bad Bornholm
10. Bornholmske Samlere
11. Bornholms Travselskab 
 - Hoppe-& Kæpheste
12. Venstre
13. Bilhuset Elmer
14. Autohuset
15. Nyboes Auto
16. Midtbornholms Auto
17. Au2fix
18. Multiservice Bornholm
19. Dansk Civile Hundeførerforening
20. Healthy Horse Bornholm
21. ØIF Parkour
22. Ponyridning for børn
30. Bornholms Frivillige samaritter
30. Bornholms Mobilepolitistation 10-12.30
31. Bornholms Motorsport
32. Cars'n Coffee
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Arrangerer travløb på Born-
holms Brand Park – verdens 
mindste travbane fra april til 
oktober hvert år.

Du kan også lære at køre trav-
løb og tage travlicens til både 
stor hest og pony.

Besøg vores stand og vind bil-
letter til en tur på travbanen.

For børnene er der hoppe- og 
kæpheste.

Følg os på facebook eller 
Bornholmsbrandpark.dk

BORNHOLMS TRAVSELSKAB

BORNHOLMS BRAND PARK



Red hesteliv er et frivilligt projekt, der 
giver misrøgtede og misforståede heste 
en ny start og mulighed for et sundt og 
harmonisk hesteliv. 

Hos Red hesteliv bliver hestene mødt med 
respekt og i øjenhøjde, som de vidunder-
lige, kloge og individuelle væsner de er. De 
går i løsdrift på 5 hektar naturfold og lever 
et sundt og naturligt hesteliv.

Red hesteliv samarbejder med dyre-
værnsorganisationer, politi og private og 

RED HESTELIV

tager imod heste fra dyreværnssager, 
heste der har haft et svært liv eller som 
ejerne af forskellige årsager ser sig nød-
saget til at aflive på trods af, at hesten er 
ved godt helbred.  
             

Se mere på www.redhesteliv.dk og følg 
Red hesteliv på facebook.com/redhesteliv 
og Instagram. 
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RED HESTELIV



Mød os på Familiedyrskue 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





Kom og få en snak med Venstre

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.

Vel mødt!

 
                                      

er med der hvor det sker, når det sker!  

Bornholm
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VENSTRE
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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

BORNHOLMSKE SAMLERE
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Parkour i ØIF er en oplevelse for både krop 
og sind. I ØIF har vi først og fremmest fo-
kus på, at det skal være sjovt, udfordrende 
og tilgængeligt for alle.

Parkour bliver oftest fremstillet som en 
ekstremsport. Men I ØIF er det en sport, 
hvor alle kan være med uanset niveau. 
Parkour træning kræver ikke det store 
udstyr – vi har dog indendørs i ØIF hallen 
parkour redskaber så vi fra gang til gang 
kan lave en ny og udfordrende parkourba-
ne. Det kræver kun et par gode kondisko, 
nogle joggingbukser og en t-shirt.

Parkour træning er uden vægte man bru-
ger sin egen kropsvægt; hop, sving, træk, 
skub, kravl er de klassiske parkour-me-
toder. Man bliver udfordret i hvad ens krop 
og sind er i stand til.

ØIF gymnastik afdeling i Østermariehallen. 
Vi træner tirsdag fra 17.30 -18.45 med Multi 
Kidz (1. til og med 3. klasse) og Parkour (4. 
klasse til ca. 18 år) træner fra 18.45 til 20.00 
tirsdag aften.

PARKOUR
Kom, se og prøv i dag på plænen bag restauranten fra kl. 13-14

KONTAKTPERSON:
Marianne Jensen, Tingstedvejen 13, 3700  Rønne

56 99 91 06 - 24 22 19 55
Mail: baekgaard@jensen.mail.dk

PARKOUR I ØIF



Nybyvej 22 • Aakirkeby • Mobil 20 33 46 60



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 2019
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.
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MASKINUDSTILLING 2019



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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OPEL DRIVERS BORNHOLM
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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 Jakob Madsen
Mobil 24 29 25 44

Bornholms Jeepklub
Formand Preben Ipsen
Mobil 21 63 11 14

Dansk Land Rover Klub - Bornholm
Kontaktperson Aksel Kristoffersen
Mobil 27 85 95 56

TERRÆNKØRSEL





Dch-aakirkeby.dk
facebook dch Aakirkeby 

Kontakt: 25 61 49 81  
Mail:mailindevang@webspeed.dk
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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



Sponsoreret

Nyboes Auto ApS
Aakirkebyvej 64 • 3700 Rønne

Tlf: +45 56 95 26 50
kontakt@nyboesauto.dk

www.nyboesauto.dk

Kirkegade 8 • 3770 Allinge • Tlf. 56 48 10 42
www.detgamleposthusallinge.dk

Mad fra bunden af friske råvarer



Har du været til events på Bornholm, har 
du måske truffet bekendtskab med sama-
ritterne. Det er samaritter fra Bornholms 
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, hvor 
mange 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. Vi har 
27 samaritter i gruppen.

Vi kommer ud til forskellige arrangemen-
ter på hele Bornholm. Det kan være kon-

BORNHOLMS FRIVILLIGE 
SAMARITTER

certer, sportsarrangementer, festivaler 
og Folkemødet. Vi stiller op til alle events, 
hvor der kan blive brug for os.

Vi har fået sponsorater fra SSG i Rønne, 
Trygfonden, Fugato og Odd Fellow Logen 
i Rønne, der alle har hjulpet med til at vi 
nu har 3 samarittervogne med indhold af 
bårer og hjertestartere, og hvad vi ellers 
kan få brug for.

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



•  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

Den bedste service Den bedste løsning for dig

Bodernevej 19 • 3720 Aakirkeby
Telefon: 56 97 50 82 • Mobil:  20 42 50 82

mail@hesthavens.dk • www.hesthavens.dk



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 
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4H BORNHOLM



 Almindingsvej 10 • 3700 Rønne • Aut. VVS-installatør • Tlf. 5695 3943

Limensgaden 30 • 3720 Aakirkeby
bornholm@podahegn.dk

Tlf. 56 97 53 88 • www.poda.dk

Vorfor gå å roda nâr enj kanj ringa te...



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 

BORNHOLMS LANDBOUNGDOM

		
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 aktiviteter, i alle mulige afskygninger for de unge. 
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Det er ikke rigtigt, da vi er en forening hvor 
alle kan være med. Vi har mange medlemmer 
som ikke kommer fra landet, eller har 
interesse her i. Vores medlemmer er med 
fordi de gerne vil være med i et sjovt 
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 forening 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, 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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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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TÆNK  
ANDERLEDES

SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret 
for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et 
foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening 
og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og 
kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og even-
tuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykop-
gaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af 
vores erfaring...



BORNHOLMS 
RACEKANIN FORENING 

Bornholms Racekaninforening er en folke-
oplysende lokalforening under Danmarks 
kaninaverforening. Vi er en forening som 
har plads til alle der en interesse for kani-
ner, uanset om det er avlsmæssigt, til slagt 
eller kaninhop og på hyggeplan.

Foreningen afholder en efterårsudstilling 
i oktober måned og en i januar måned hvor 
vi også holder kælekaninudstilling med 
kaninhopning.

Vi afholder medlemsmøder på bibliotek i 
Rønne ca. 6 gange om året hvor vi laver alt 
muligt med og om kaniner.

Hvis du/i har lyst til at prøve at hoppe 
over spring med din kanin så afholder vi 
træning hver uge hvor du/i kan få råd og 
vejledning om hvordan du/i skal gøre.

Kom og besøg vores stand med flere for-
skelige Kaninracer og kaninhopning.

Du/i kan altid kontakte vores kon-
taktperson som er: Stine Sonne Han-
sen på tlf. 20 69 88 75 eller på e-mail: 
stine.sonne.hansen@gmail.com

Du/i kan også besøge vores hjemmeside: 
www.bornholmsracekaninforening.dk

Bornholms Racekanin Forenings hjemmeside: 
www.bornholmsracekaninforening.dk
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Aakirkeby

Vesterbro 7 • 3720 Aakirkeby
Telefon 56 97 45 30

Åbent ALLE ugens dage kl. 8-20

Brovangen 20
3720 Aakirkeby
Tlf. 56 97 56 05

www.bojstrupbyg.dk

Bolin's
Vinduespolering
20 11 12 50

ERHVER SAMT PRIVATE
KØRER OVER HELE ØEN

Vil du have arbejdet udført til tiden skal der stå Lyneborg på siden

Vi udfører landbrugsarbejde
• Stensamling med ny kongkilde 6 meter

• Alt i grovfoder Såning/Snitning

• Mulighed for faste kørespor

• Mulighed for faste kørespor

• Skårlægning 12 meter med crimper og bånd

• Rivning 12 meter

• Frakørsels med 2 stk. 42m3 afskubbervogne

• Tærskning af alle afgrøder med Fendt Hybrid 30”

• Etablering af efterafgrøder med høst

• Ring for en uformel snak, vi kan meget mere. 

Lyneborg Maskinstation
Niels Tolstrup • Tlf. 40 31 92 90 / Lars 21 62 91 86



Kom og mød epilepsiforeningen Kreds Bornholm til en snak.

Er der andet du føler du har behov for er du velkommen til
at ringe, eller sende en mail til mig. 

Med venlig hilsen

Peter Vomb
Formand for Epilepsiforeningen Kreds Bornholm

Mobil 29 70 07 12
bornholm@epilepsiforeningen.dk

 Web: www.epilepsiforeningen.dk

Mød os på Facebook: Epilepsiforeningen Kreds Bornholm
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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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Autohuset Bornholm A/S

Zahrtmannsvej 46 • 3700 Rønne
Tlf.: 56 95 20 47 • mt@vw-bornholm.dk

www.vw-bornholm.dk

Autohuset Bornholm A/S har siden 1991 været autoristeret forhandler af Volkswagen

Østergade 1 • 3720 Aakirkeby • Tlf. 56974200 • www.bagerdam.dk

Din Økologiske Bager




