
   

  

  

 

  

BornholmerTræf 
Velkommen til  

Bornholmer træffet  

2018 

Den 13-08 til den 19-08 

Aktivitets plan: 
Igen i år er der bruger betaling. Det vil sige at vi bliver nødt til 

at tage et symbolsk beløb pr. hund der deltager i de forskellige 

aktiviteter for at få det til at løbe økonomisk rundt.  

Pris pr. hund pr. aktivitet (fra mandag til torsdag) 35,00 kr. 

eller 100 kr. for alle 4 dage. 

Mandag: Gåtur. Sted kommer senere-  Kl. 14,00 Husk kamera – 

fotokonkurance på FB 

Tirsdag: Gåtur. Sted kommer senere. - Kl. 12.30 - Husk kamera 

– fotokonkurance på FB + overraskelse 

Onsdag: Sjov og ballade – KL. 11 – 13 Hvor: Campingpladsen 

Torsdag: Stafet forhindringsbane –Kl. 11 – 13 , alle kan være 

med – du får rørt lattermusklerne. Hvor: Campingpladsen 

 Fredag: National – Klubudstilling – EKD 

Dommer: Alessandro Zeppi - Italien 

Lørdag: International udstilling—DKK 

Dommer:  Luis M. C. Catalan - Portugal 

Søndag: International udstilling—DKK 

Dommer: Hans Almgren - Sverige 

Vi siger tak for i år og 

håber at du har nydt din 

ferie, ophold, træf og 

udstilling her på vores 

smukke ø. Vi håber, at se dig 

og din familie igen til næste 

år. 

Vi ses,  

mange glade hilsner fra  

Lars og Gitte 

  

 

Traditionen tro, er der fællespisning  

lørdag aften kl. 19.30. 

På Bryghuset i Svaneke. 

Svaneke Torv 5, 3740 Svaneke 

Tilmeldingen skal ske til Gitte, senest fredag  

eftermiddag kl. 15 

Aften grill 

Fællesspisning 

Dem der har lyst til en gang fællesspisning, er hjertelig 

velkommen til at tage deres grill og mad med hen på 

samlingspunktet, hvor vi mødes hver aften kl. 19 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Bornholmer vinder 

Bornholmerpokalen  

gives til den mest  

vindende hund på weekendens  

3 udstillinger. 

Bornholmerpokalen er sponseret af  

Kennel DaQela’s ved Gitte og Lars 

  

 

 

Kennel DaQela’s 

Sponserer:  
30 Bidetov og  

10 forskellige  

Glass4ever gaver 

og 2 Snuffelmåtter 
 

Camping 
Igen i år har vi mulighed for at 

camperer på Sandkås camping. 

De har taget pænt imod os de 

sidste år, og vil gerne have os på besøg igen. http://www.sandkaas-

camping.dk/ 

I skal selv reservere hytten/pladsen, og er I interesseret skal I 

være hurtige. Der er rigtig mange arrangementer på Bornholm i 

denne uge, så derfor skynd jer.  

Oplys campingpladsen om at I høre med til Eurasier træffet.  

Bestilling af rejse og camping kan foregå via Det lille Rejsebureau, 

som har pakkeløsninger, rejse + ophold  

http://www.detlillerejsebureau.dk/travel/dk/Campingpladser-3-

156/Sandkaas-Camping-1-59.html  

Pakkepriser ses på hjemmesiderne, men spørg gerne. Priser afhænger 

af rejsedag og tid. 
 

 

www. 

olivers. 

dk 

sponserer: 

 

50 

Godbidder

+ andet 

mundgodt 



 

   

  

Er du interesseret i flere oplysninger ang.  

Bornholmer Træffet, Camping, Sponser, m.m.  

Kontakt Gitte:  

56 96 10 25 eller 20 10 18 57  

daqelas@os.dk 

 

 

 

 

Sponserer ? gaver 
 

MENY Rønne, Store Torv 11, 3700 Rønne 

 

Familien Lau – Sussi og Michael, og 

deres  hunde Barca og Pyrus, vil være 

vært, for lidt godt til ganen efter 

vores gå tur mandag og tirsdag. 

 

 

 

Sponser gaver fra Allinge 

Byggemarked 

Er det her din 

annonce  

skal stå? 



 

  

Opsætning af udstillings telt: 
 
Torsdag: Pladsen vil være åben for teltopsætning  
torsdag den 16. august kl. 16.00-17.00.  
 
Fredag: Det vil være muligt at sætte telte op, mens der 
er specialklubudstillinger fredag den 17. august.  
Pladsen lukkes af kl. 18.00.  

Pia’s mandags træf 

Traditionen tro, vil Pia gerne se os alle sammen til 

fællesspisning på Værftet i Allinge, mandag den 20/8 kl. 18. 

Pia kontakter Værftet for at finde en god menu til os  

For tilmelding kontakt Pia 

 

Bornholmer Træf 2017 

Der var et lille overskud fra sidste års Bornholmer Træf 

og for de penge har jeg/Gitte købt forskellige præmier 

til i år 

Sponserer små gulerødder til 

alle der deltager på 

mandagens gåtur 

Sponserer pong ponger til 

alle der deltager på 

tirsdagens gåtur 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aktiviteter Mandag og Tirsdag: 

Gåtur med indlagt konkurrence. 

Konkurrencen går ud på at tage billeder fra dagens tur og 

ligge ind på Facebook – under gruppen –  

Bornholmer Træf (Eurasier) 

Den fotograf/billede der får flest Like inden kl. 20 

næste aften som gåturen har været, vinder dagens 

konkurrence. 

Præmie Mandag: Snuffelmåtte 

Præmie Tirsdag: Gavekort til Bryghuset til lørdagaften 

 

Bryghuset i Svaneke  

sponserer 

5 gavekort på 2 portion bryggerben 

 

 

Bornholms 

Hundecenter 

V/Bettina Rügge 

Smørengevejen 1  

3720 Aakirkeby  

20708222 

 

 

Har din hund brug 

for noget ekstra? 

Bettina kommer på 

campingpladsen fra 

mandag til og med torsdag. 

Bettina kan tilbyde hjælp til 

din hund. 

Telepati / healing = 500 kr. 

½ times gennemgang af din 

hund + råd til selvhjælp = 

250 kr. 

1 times gennemgang + 

massage = 400 kr. 

Bornholms Hundecenter 

sponserer lidt forskelligt 

Kontakt Gitte, 

og vi finder en 

tid. 

 



 

Maxi Zoo Rønne 

sponserer 10 

præmieposer 


