
 

 

 

 

 

 

Foto: Flemming (fra rallystævne) 

Samson – blanding 
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Maribo Civile Hundeførerforening  
Tilsluttet landsforeningen DcH 
 

 

McH´s bestyrelse 

Formand 
Susanne Vorsaa 

Nørregårdsvej 32 

4990 Sakskøbing 

Mob. 61 86 10 40 
 

Næstformand 
Vibeke Strange 

Skibevej 17 

4930 Maribo 

Mob. 53 60 36 92 
 

Kasserer 
Steen Jørgensen 

Nykøbingvej 319 

4990 Sakskøbing 

Mob. 51 20 70 54 
 

Sekretær 
Trine Møller Nielsen 

Koholtvej 69 

4941 Bandholm 

Mob. 40 63 05 98 
 

Koordinator 
Anette Thorius 

Abedvej 25 

4920 Søllested 

Bladredaktør 
Bo Hansen 

Skelstrupvej 47 

4930 Maribo 
Mob. 29 21 50 63 

boh@hotmail.dk 

 

Web-master  
Flemming Møller Nielsen 
Mob. 93 98 87 95 

trine.flemming@gmail.com 

  

Trænere: 
Anette Thorius  
Mobil 24 62 46 98 

 

Bodil Poulsen  
Mobil 23 84 79 00 

 

Susanne Vorsaa 
Mobil 61 86 10 40 

 

Marianne Kruse 
Mobil 71 75 08 01  

 

Lisbeth Christiansen 
Mobil 20 34 84 58 

 

Trine Møller Nielsen 
Mobil 40 63 05 98 

 

Jette Bennedsen 
Mobil 25 12 20 68 

Mob. 24 62 46 98 

 

mailto:boh@hotmail.dk
mailto:trine.flemming@gmail.com
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Aktivitetskalender år 2020 
Vinter-/fællestræning søndage kl. 10.00 – forskellige steder 

Generalforsamling tirsdag d. tirsdag d 21. januar kl. 19.30 

 

Følg desuden med på klubbens hjemmeside samt Facebook  
 

Kontaktpersoner: 
 

Lydighed: Vibeke tlf. 53 60 36 92 mail hundehoved2@hotmail.dk  
 

Øvrige: Susanne Vorsaa tlf. 61 86 10 40 mail sav@vorsaa.dk    
 

mailto:hundehoved2@hotmail.dk
mailto:sav@vorsaa.dk
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Formandens hjørne                                   

Julen nærmer sig med hastige skridt, og man siger det er hjerternes fest, så 

lad det også blive det i DCH Maribo.  

Det bliver den sidste formandens hjørne jeg skriver, da jeg ikke stiller op 

som formand til vores generalforsamling. Så går du med en formand i maven 

eller kender nogen der gør det, synes jeg du skal stille op eller spørge dem 

du mener vil være en egnet til formandom at stille op.  

Jeg takker for 4 år som formand, det har været nogle spændende år.  

Vi søger også en webmarster, da Flemming Møller Nielsen har valgt at takke 

af, med virkning fra den 9. december 2019. Vi er i gang med det nye 

klubmodul, som DCH-landsforening har besluttet, så der skal laves en helt 

ny hjemmeside. Har du mod på det så kontakt Steen Jørgensen på mail  

steen.j@lite.dk så vil han hjælpe.  

Håber I kommer med input, til hvad vi eventuelt kan lave i løbet af 2020.  

Allerede nu ved vi der komme 2 Rally Lydigheds konkurrencer, en almindelig 

og et Sjællands mesterskab.  Det er allerede nu der skal tænkes på frivillige 

til at hjælpe til disse 2 konkurrencer.  

 

Jeg ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår, og pas godt på 

Jeres hunde og hinanden. 

Susanne Vorsaa/Formand  

 
 
Kursushold: 
Følg med på hjemmesiden, Facebook m.m. 
 

Grundkontingent: 550 kr. pr. år.  
(410 kr. heraf betales til hovedforening) 

 

Trænings- og kursushold: 250 kr.  
(svarende til ca. 10 lektioner) 

 
 

mailto:steen.j@lite.dk
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DCH – bladet 

DcH Bladet – Danmarks civile Hundeførerforening, 

udgives ca. 6 gange om året. Bladet kan frit 

afhentes i klubhuset. Bladene er placeret på et 

bord. Kan også læses på DCH´s hjemmeside. 
 

 

 

DCH – brug af banen 
Er du medlem af Maribo DCH, må du benytte baneanlægget iht. de regler, 

du kan læse på opslaget i vinduer på klubhuset.  

 

Der er kommet skilt på lågen. 

Træk skiltet ud hvis du har løse hunde på 

pladsen – så ved andre der kommer på 

pladsen det. 

 

HUSK AT HÆNGE KÆDERNE VED HUNDE PARKERINGEN OP 
EFTER BRUG - DETTE AF HENSYN TIL GRÆSSLÅNINGEN !! 

 

 

Vintertræning/fællestræning vinter 2020 
Der er selvtræning i vinterpausen – søndage kl. 10.00 

Alle klubbens medlemmer er velkomne. 

Vi plejer at selvtræne og har altid nogle fælles øvelser, hvor vi hjælper 

hinanden. Vi træner forskellige steder (ikke i klubben) 

Vi plejer at afslutte af med the, kaffe og kage. 

 

Første gang i 2020 er søndag d. 5. januar i Østofte Skoven 

Mødested: ved Skovengen 7 (Nørreballe) 

 

Efterfølgende gange (mødesteder) aftales d. 1. gang.  

Kontakt evt. Bo, mail boh@hotmail.dk 

mailto:boh@hotmail.dk
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Julemærkemarch søndag d. 1. december 

 
Vi startede som sædvanlig med morgenmad i klubben – der var 11  

der var mødt op. Der kommer yderligere 3 på torvet. 

    
Steen havde fødselsdag    Vi mødes på torvet  
 

 
Fællesdæk efter turen var afsluttet  
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Samling på torvet før opstarten.  
 

 
Pause ved lystbådehavnen – her var der varm kakao til hundeførerne  

og guffer og vand til hundene. (hundeguffer var sponsoreret af Børgesens 

Dyrehandel) 
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Klubmesterskaber i lydighed 2019 

Maribo afholdt igen i år klubmesterskab i lydighed sammen m. Vestlolland.  

Arrangementet blev afholdt søndag d. 27. oktober hos Maribo DCH. 

 
Dagen startede med morgenmad og orientering om dagens konkurrence. 
 

  
Konkurrencedag (kl. B) startede med spor på en græsmark ved Erikstrup 
 

     
Flemming og Alaska (kl. B) – spring med apport. 
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Flemming og Alaska i rundering og frit søg (kl. B) 
 

    

   
Vibeke og Vicky i diverse øvelser (kl. B) 
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Anker og Jeppe i diverse øvelser (kl. B) 
 

Signe og Balder i linieføring og i belønningsfelt (kl. C) 

 
Pernille og Smilla i linieføring samt kommentarer fra dommer (kl. D) 
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Marianne og Aiio i sitøvelse, feltsøg samt kommentarer fra dommer (kl. D) 

 
Sonja og Dixie i sitøvelse samt kommentarer fra dommer (kl. D) 
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Feltsøg (kl. D) – det med at aflevere, det har vi ikke lært endnu. 

Del af konkurrencen blev afholdt på DLG´s areal. 

  
Bente i køkkenet – dagens menu var suppe med bacon og brød som tilbehør. 

Igen stor tak til Bente.                                             
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Resultater for klubmesterskabet i lydighed 2019 
I samarbejde med Vestlolland 

D – klasse 

Nr. 1 Marianne med Aiio med 92,10 point 

Nr. 2 Sonja med Dixie med 79,50 point 

Nr. 3 Pernille W. Stranddorf med Smilla med 67,90 point 

Resultater for Lollandsmesterskabet i D – klasse. 

Nr. 1 Marianne med Aiio med 92,10 point (McH) 

Nr. 2 Sonja med Dixie med 79,50 point (McH) 

Nr. 3 Bente Kristensen med Mille med 73,00 point (Vestlolland) 

Nr. 4 Pernille W. Stranddorf med Smilla med 67,90 point (McH) 

 

C – klasse 

Nr. 1 Signe Rasmussen med Balder med 149,60 point 

Resultater for Lollandsmesterskabet i C - klasse. 

Nr. 1 Signe Rasmussen med Balder med 149,60 point (McH) 

Nr. 2 Miriam Møller med Jack med 71,20 point (Vestlolland) 

Nr. 3 Jørn Bihrmann med Lonnie med 70,50 point (Vestlolland) 

 

B – klasse 

Nr. 1 Flemming Møller Nielsen med Alaska med 144,25 point 

Nr. 2 Vibeke Strange med Vicki med 125,75 point 

Nr. 3 Anker Olsen med Jeppe med 113,60 point 
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Maribo DcH - deltagere samt dommer Arne Søgård (Pernille mangler) 

 

DCH Maribo og Vestlolland – deltagere samt dommer Arne Søgård 

 



15 
 

Tak til sponsorer til vores klubmesterskaber 2019 
Disse sponsorer har været så venlige at skænke en vandrepokal til vores 

lydighedskonkurrence. 

 

Lydighed 

D klassens pokal er venligst skænket af 

Børgesens dyrehandel 

Lollandsmester i D og C klasse er 

skænket af Hundeskolen hundesjov v/ 

Anni Pedersen. 

 

Følgende sponsorer har givet en gave: 

Kop og Kande Maribo 

Maribo Dyrehospital 

Dyrlægegårdens Dyreklinik 

Hundeskolen hundesjov v/ Anni Pedersen 

Kennel Kiramoon v/Susanne Vorsaa 

Jaktia Maribo 

Oliver´s  
        

 

       Maribo Dyrehospital 

       Rødbyvej 6, 4930 Maribo 

       Tlf: 54 76 00 76 

      www.maribodyrehospital.dk 
   

  

http://www.maribodyrehospital.dk/
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Lidt fra konkurrenceudvalget. ☺  
 

2019, blev året hvor bestyrelsen i McH, sendte en opfordring ud til 

medlemmerne om at det var muligt at blive en del af et konkurrenceudvalg. 

Den tog Anni Hornhaver, Anni Pedersen og Flemming Møller Nielsen til sig, 

og meldte sig til. Det har været et spændende år, målet med udvalget er at 

skabe endnu mere aktiviteter i klubben. Udvalget 1. opgave blev en prøve 

konkurrence for alle der har interesse i rally lydighed. Det var en god og 

hyggelig aften. Næste opgave blev en prøve i lydighed, der havde vi inviteret 

vores venner fra DcH Vestlolland til at være med. Udvalget havde fået Hans 

Devantier til at komme og dømme samt vejlede deltagerne. Igen en god og 

læring dag, hvor der var nogle stykker der startede for første gang.  Året blev 

sluttet af med to klubmesterskaber i rally og lydighed. Lydigheden var igen 

sammen med DcH Vestlolland. Konkurrenceudvalget har i skrivende stund 

afholdt deres sidste møde i det 1. år. 

Udvalget vil gerne sige tak til alle medlemmer for at de tog godt imod vores 

stævner. Desuden vil vi sige MANGE tak til alle de frivillige personer som 

gav en hjælpende hånd, dette glæder både medlemmer af Maribo og 

Vestlolland, uden jer ingen konkurrencer. TAK! 

År 2020, kan vi allerede afsløre at DcH Maribo, skal afholde to rally 

konkurrencer, hvor af den ene er Sjællandsmesterskabet. Det glæder vi os 

meget til at være en del af og håber igen på stor frivillig opbakning. 

Sidst men ikke mindst ønsker vi alle en dejlig december samt et godt nytår.  

Anni Hornhaver                  Anni Pedersen            Flemming Møller Nielsen 
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Vibeke 70 år  

 

Den 17. november holdt Vibeke reception i vores klubhus – der var 

fuldstændig fyldt op med mennesker. Det var kun en lille del af deltagerne 

der var ”hundefolk”. Tillykke med de 70 år.  

 

 

Kære allesammen!  

Jeg vil gerne på denne måde sige tusind tak for gaven til min fødselsdag, 

det var så flot. 

Det var en super dejlig dag med mange glade gæster der havde valgt at 

dele dagen med mig. En dag jeg sent vil glemme. 

Rigtig god jul til jer allesammen       

 
Mange hilsner fra 

Vibeke Strange  
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Vinterrally i hal på Dyrlægegården 
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Rallykonkurrence i efterår 
 

  
Trine og Samson med pokal – tillykke med det (resultat var i okt. udgave) 
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Konkurrencekalender 2020 
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Julefrokost lørdag 9. nov. 
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 VI  

Køb hundemad (Oliver´s) gennem klubben   
 

Alle typer hundefoder kan skaffes, se Oliver´s hjemmeside. 

Vibeke får foder hjem ca. hver 3. mdr. 
 

 
Kontakt 

Vibeke Strange 

Skibevej 17 

4930 Maribo 

Tlf. 53 60 36 92 
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Bladinformation: 
Vovsetidende udsendes februar, maj, oktober og december evt. 

suppleret med ekstra numre af klubbladet, hvis der er behov for det.  

Jeg håber på, at I vil hjælpe mig med noget stof til bladet incl. nogle 

fotos. 

Send tekst/fotos til min mail boh@hotmail.dk  

Hvis nogle støder på sjove artikler e.lign. - ting der kunne have 

interesse for andre i klubben, så sendt oplysninger til mig.  

 

 

Hilsen 

Bo Hansen tlf. 29 21 50 63 
 

Materiale til klubblade skal være mig i henne 

senest d. 20. i måneden før bladet skal 

udkomme – ellers kontakt mig lige. 

 

 

OBS: jeg tager fotos ved diverse arrangementer og trænings timer – 
udvalgte fotos vil blive bragt i bladet som også er tilgængelig på vores 
hjemmeside. 
Kontakt mig venligst hvis foto af dig og din hund ikke må bruges i 
nærværende forum. 

 

Se desuden på Maribo DcH´s hjemmesiden – her 

kan du bl.a. følge med i, om der er oprettet 

træningshold og kursushold. 

DcH Bladet – Danmarks civile Hundeførerforening 

- udgives ca. 6 gange om året. Bladet kan frit 

afhentes i klubhuset. Bladene er placeret på et 

bord. Kan også læses på DCH´s hjemmeside. 

mailto:boh@hotmail.dk
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Julehilsen fra redaktøren 

 

 
Redaktøren ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 

 

 

Der er ikke noget der hedder dårligt vejr, når vi træner hunde. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvj4vHqoXaAhXOLlAKHelfDvcQjRx6BAgAEAU&url=https://dyrlaegehusetiholte.dk/brevkasse/voksevaerk-hos-hunde/&psig=AOvVaw1Jcj4O40xSMCTxn_FEH2zA&ust=1521993699905413

