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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 2019 
 

Julefrokost lørdag d. 9. november – se nærmere herom i bladet 

Klubmesterskab i Lydighed søndag d. 27. oktober 

Julemærkemarch søndag d. 1. december 

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                                   

Man kan jo sige at sommeren er gået på held, og vi nærmer os med hastige 

skrid vinteren.  

DCH Maribo har igen i år haft rigtig mange hold at byde på, og vi har fået 

mange nye medlemmer i løbet af året.  Jeg er så stolt over vi har så mange 

frivillige træner som gør at vi kan tilbyde alle de hold vi gør. Vi har igen i år 

budt på Hvalpehold, unghundehold, familiehunde, C- begynder lydighed, CB 

– lydighed, Rally Lydighed og Nose Work, det synes jeg er flot i vores lille 

klub.  

Vi har have flere der har deltaget i konkurrencer i Lydighed og Rally 

Lydighed og vi har også haft 2 hundefører med til DM, så Maribo kan være 

stolte.  

Der har været prøve i D klassen, som er en klasse der er lavet for de 

personer der gerne vil gå lydighed, men ikke har det helt inde på rygraden 

endnu. Vi har haft klubmesterskab i Rally Lydighed og siger tillykke til de nye 

klubmestre. 

Sidst i oktober bliver der klubmesterskab i Lydighed og det bliver C og B 

klassen, det bliver igen slået sammen med Lolland, så vi kan deles om 

dommer udgifter.   

Jeg er stoppet som træner i DCH Maribo, da jeg har brug for at træde et 

skridt tilbage og tænke over hvad jeg vil i fremtiden i DCH Maribo.  

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

 

Jeg ønsker alle et skønt efterår/ vinter 

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) 
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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 2019/2020 
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 er søndag d. 24. november i Hylddalen.  

Mødested: Bangshave Parkeringsplads 

(året afsluttes ved deltagelsen i julemærkemarchen d. 1. december) 

 

Næste gang bliver først d. 5. januar  

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 går hvert år julemærkemarch med vores hunde. 

Der er morgenkaffe kl. 7.30 i klubben. 

 

Julemærkemarchen starter fra Maribo torv kl. 9.00 

 

Der er en 5 km rute og en 10 km rute. 

Der serveres varm Kakao 2 steder på turen. 

Deltagergebyr går ubeskåret til julemærkehjemmene.

 
Tilmelding senest d. søndag d. 10. november 2019 
(tilmeldes der før d. 15. november. gives 10 kr. rabat) 

Julemærkemarch: 70 kr. (er incl. medalje)  

Morgenmad i klubben: 30 kr.  
Morgenmad + julemærkemarch = 100 kr. 

(bestilling af morgenmad dog senest søndag d. 24. november)  
 

Tilmelding og betaling til Vibeke Strange  

Mail: hundehoved2@hotmail.dk  Mob. 53 60 36 92 (SMS og mobilepay)  

 

Der kan købes billetter på dag, med så koster deltagergebyr 80 kr. 

Priser excl. medaljer er 30/40 kr. (40 kr. på dagen) 

 

Klubmesterskaber i lydighed 2019 

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

Arrangementet afholdes søndag d. 27. oktober hos Maribo DCH 

 

mailto:hundehoved2@hotmail.dk
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Prøvekonkurrence i lydighed - indlæg 

En hyggelig og lærerig dag. 
Søndag den 15. september, stod i lydighedens tegn. Dagen var arrangeret 

for alle medlemmer af DcH Maribo og Vestlolland som var interesserede i at 

afprøve hvor langt de er kommet med deres hunde i forhold til lydigheds-

øvelserne.  

Hele arrangementet startede dagen før, i højt solskinsvejr mødtes Trine og 

Bente fra Vestlolland med Bo og Flemming fra Maribo, på en mark ved 

Erikstrup. Der skulle de opsætte pinde til spor for de hundeførere, som skulle 

gå spor. Søndagen startede med at alle mødtes til morgenmad. Imens 

snakken gik, var der mulighed for at stille spørgsmål til dommer Hans 

Devantier. Han fortalte om hvilken ting man skulle være opmærksom på i 

forhold til de regler der er ved konkurrencer i DcH.   

Vi startede prøvekonkurrencen med at køre ud til spormarken hvor Trine og 

Bente ventede på at hundeførerne skulle gå deres spor. Så kørte vi til DLG´s 

anlæg, hvor alle stuedressurøvelserne blev afviklet først var det D og C 

hundenes tur til at udfører deres øvelser, for til sidst at sluttede af med B 

hundene. Så gik turen tilbage til klubhuset, for at afvikle de sidste øvelser 

som var apport, spring, frit søg og rundering.   

Der var hele vejen igennem tid og mulighed for at få besvaret sine 

spørgsmål som dukkede op undervejs.  

Dagen sluttede med at vi alle sammen fik serveret en dejlig omgang 

lasagne, som vores Bente fra McH havde stået for … Tak for lækker mad, 

Bente. 

1000 tak til alle de hjælpere som havde indvilget i at bruge deres fritid, på at 

gøre denne dag til en hyggelig og lærerig dag.  

Tekst: Flemming 

 

    

Bente i køkkenet                                              
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Prøvekonkurrence i lydighed -fotos  
Fotos: Anni H. og Bo 
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Sonja og Dixie – der var forstyrrelser på banen 
 

   
Marianne og Nicuba – med fuld kontakt 
 

   
Flemming og Alaska – hvornår får jeg den guffe jeg plejer at få ??  
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Klubmesterskabet i rally lydighed 2019 - resultater 
Begynder klasse: 

Nr. 7 Anni H. med Charly med 10 point 

Nr. 6 Anni med Luna med 77 point 

Nr. 5 Henriette med Ice med 82 point 

Nr. 4 Signe med Balder med 84 point 

Nr. 3 Anni med Mynthe med 88 point  

Nr. 2 Sonja med Dixie med 89 point 

Nr. 1 Dorte med Theodor med 98 point 

   Sonja, Dorte og Anni 

Øvet klasse: 

Nr. 2 Dorte med Jessie med 100 point.  
(Ikke bestået pga. manglende line til banen).  

Nr. 1 Flemming med Alaska med 93 point 

Ekspert klasse: 

Nr. 1 Anni med Duchesse med 85 point 

Champion klasse: 

Nr. 1 Anni med Hilma med 77 point  

 

 
 

   Øvet klasse: 
   Flemming og Dorte  
  

 

 
Champion klasse: 
Anni  

          Ekspert klasse: 
          Anni   
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Klubmesterskabet i rally lydighed 2019 – fotos 
Fotos: Flemming 

 
Banegennemgang 
 

   
Henriette og Ice     Anni H. og Charly 
 

  
Anni og Hilma 
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Anni med Duchesse          Tidtager Anette 
 

    
Sonja og Dixie              Flemming og Alaska  

 

Vejret var ikke det bedste – der var en del regn  
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Klubmesterskab i rally - indlæg 

Indtryk fra en dejlig dag. 

Jeg vil gerne fortælle lidt om første gang jeg 

deltog i klubmesterskab i rally lydighed d.29/9 

2019. 

Jeg hedder Sonja Thorsen og min hund hedder 

Dixie. Han er en 15 mdr. gammel rottweiler. 

Dixie og jeg har gået til rally træning i ca. 1 år, og 

dette arbejde gav mig lyst til at prøve kræfter med 

et klubmesterskabet 2019. 

Dagen startede med fælles morgenmad og information til deltagerne.  

Herefter var der gennemgang af banen, vi havde 15 minutter til rådighed. 

Dem brugte jeg til at gå banen alle de gange jeg kunne nå. 

Jeg startede som nummer 3 i klassen, min hund var meget glad og 

veloplagt. Jeg havde 2 førerfejl, ellers gik det rigtigt godt. Efter strabadserne 

blev der serveret en superlækker frokost, STOR tak til kantinemutter!! 

Mens vi fordøjede den gode mad, blev der ventet i spænding på 

resultaterne. 

Resultaterne blev offentliggjort med deltagernes point i omvendt rækkefølge. 

Alle opnåede de 70 point der skal til for at bestå. 

Jeg ventede spændt på at høre mit navn blive råbt op, da det ikke var sket 

ved 4 pladsen, gik det op for mig at vi måtte være blandt de 3 bedste 

placerede. Til min store glæde og overraskelse blev vi nummer 2 i klassen. 

Jeg vil gerne takke alle for et dejligt, veltilrettelagt arrangement. 

Dixie og jeg var glade og mætte af alle de nye indtryk da vi vendte hjem til 

aften. 

Kærlig hilsen Sonja og Dixie 

 

 
Hjælpere i gang med udregning 
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Tak til sponser til vores klubmesterskaber 2019 
Disse sponsorer har været så venlige at skænke en vandrepokal til vores 

rally og lydighedskonkurrence. 

 

Rally Lydighed 

Begynder klassen er pokal venligst skænket af Kennel Kiramoon v/Susanne 

Vorsaa 

Øvet klasse er pokalen venligst skænket af Maribo Cykler 

Ekspertklassen er pokalen venligst skænket af Johnny´s VVS 

 

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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DcH DM 21.-22. september 2019 - indlæg 
 

Hvert år den tredje weekend i september afholder DcH DM; i år var det i 
Langeskov på Fyn. DcH’s DM er en stemningsfuld weekend, fuld af glade 
hunde, forventningsfulde hundeførere og publikum. Der konkurreres i 
følgende discipliner: 

❖ DcH’s lydighedsprogram i klasserne C-B-A-E 
❖ IGP (internationalt brugshundeprogram) 
❖ SPH (sporsøg) 
❖ Rally i åben klasse 
❖ Agility i klasserne lille – mellem – stor 

Her fra Maribo havde Signe med Balder kvalificeret sig i C-klassen og jeg 
havde kvalificeret mig med Samson i rally. 
Vi tog afsted fredag eftermiddag - Flemming, Marianne og jeg, og mødtes 
med Signe ved færgen kl. 14.15 og fulgtes ad til Odense, hvor Flemming 
havde lejet et kolonihavehus, som vi kunne være i alle 4 og begge hunde. 
Lørdag morgen kørte vi Langeskov, hvor Signe og jeg fik afleveret vores 
startbøger og udleveret startnumre. Og vores heppekor blev udvidet med en, 
Ramona havde fundet vej til Fyn, men havde desværre ikke tid til at blive 
hele weekenden. 
Efter indmarchen, som foregår med garde og faner i fantastisk solskin, blev 
der budt velkommen af borgmesteren, landsformanden i DcH og formanden 
for DcH Langeskov. Så var der orientering ved de forskellige discipliner og 
derefter konkurrencestart. 
Om lørdagen skulle jeg gå to rallybaner, mens Signe skulle lave øvelserne: 
lineføring, spring, sit, stå og apport. 
Søndag morgen var der så tåget, at vi næsten ikke kunne se en hånd for os, 
men solen fik magt i løbet af formiddagen, og endnu en dejlig konkurrence- 
dag blev afviklet. 
På rallybanen blev lørdagen 2 resultater lagt sammen og så starter man 
søndagens finalebane i omvendt rækkefølge. Samson og jeg endte på 31. 
pladsen ud af 36 deltagere. 
Om søndagen skulle Signe og Balder lave: rundering, dæk og frit søg. 
Balder var bedre tilpas søndag formiddag, hvor det ikke var så varmt, og de 
endte på 31. pladsen ud af 40 deltagere. 
Efter konkurrencerne var der udmarch og præmieoverrækkelse. 
Efter en fantastisk weekend kunne vi alle vende næsen hjem mod Lolland 
igen. Mange oplevelser rigere – og et par kroner fattigere, der var en del 
gode stande med mange gode tilbud. Alt i alt i rigtig god oplevelse. 
Tekst: Trine 
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DM – lydighed d. 21-22. september - fotos 

Fotos. Flemming og Marianne 

 
Start på DM 2019 – indmarch 
 

 
Kreds 6 – Signe og Trine fra Maribo DCH (fra indmarch) 
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Rally-konkurrencebanen 
 

   
Rally – baner for de 2 dage  
 

    Vejret var godt hele weekenden. 

    Nok lidt for varmt lørdag til Balder 

    Søndag morgen var det da en del diset.  

 

  

 

Signe og Balder i konkurrence 
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Signe for kommentarer fra dommerne  

   
Signe/Balder og Trine/Samson fra Maribo DCH  

 
Indmarch ved afslutning 

 
Afslutning samt uddeling af præmier. Signe sammen med øvrige deltagere fra kreds 6   
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Grillfest lørdag d. 24. august 
Det var super godt vejr på dagen 

 
Dagen startede bl.a med kongespil 
 

   

Grillen var tændt – man havde selv kød og tilbehør med 
 

 

Bente havde igen fundet nogle fællessange (damer og herrer hver for sig) 
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Konkurrenceresultater  
 

Rally lydighed. 
Vordingborg 31. august 

Trine i øvet klasse nr. 2 med 100 point og en direkte oprykning til ekspert klassen. 

STORT TILLYKKE 

Flemming i begynderklassen nr. 4 med 74 point  

Anni med Luna nr. 3 med 77 point.  

Åben klasse:  

Trine nr. 9 med 78 point  

Flemming nr. 13 med 57 point.  

 

Fakse 8. september  

Trine i ekspert nr. 5 med 81 point 

Flemming begynder nr. 5 med 81 point. 

Åben klasse:  

Trine nr. 5 med 86 point  

Flemming nr. 20 med 18 point.  

Tekst: Flemming                    Balder med medaljer  

 

Lydighed kl. C (max. 150 point) 

Signe og Balder 

11. august i Herfølge, 142,8 p. 1 plads 

STORT TILLYKKE 

1. september i Slagelse, 142 p. 3 plads 

SJM 8. september i Haslev 119,7 p. 6 plads 

DM 22 september i Langeskov 114,15 

plads 31 ud af 40 startende 

 

TILLYKKE med alle resultaterne                      Signe/Balder 1. plads i Herfølge 

 
 
 
Ved grillfesten d. 24. august 
Vandrepokal til årets konkurrencehund 2018 
Pokalen blev ”lettere” forsinket uddelt til 
Ramona/Bobo, for at have deltaget i flest 
konkurrencer. 
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Familieholdet- fotos 

 
Strandtur  
 

  
Strandtur 
 

 
Lige ankommet til træning – nu er vi klar til ??? 
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Feltsøg 
 

  
Vibeke og Fie                       Bente og My – man kan jo også løbe udenom 
  

   
Lille Diva i trillebør Store Diva på vej op i trillebør 
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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

