
  

 

 

 

 

 

 

Foto: Ellie 

Race: Stabyhoun 
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Maribo Civile Hundeførerforening  
Tilsluttet landsforeningen DcH 
 

 

McH´s bestyrelse 

Formand 
Bente Jacobsen 

Havnegade 48A 

4941 Bandholm 

Mob. 50 99 31 33 
 

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 
Bente Jacobsen 

Havnegade 48A 

4941 Bandholm 

Mob. 50 99 31 33 
 

Koordinator 
Anette Thorius  

Abedvej 25 

4920 Søllested  

Mob. 24 62 46 98 

 

 

 

Bladredaktør 
Bo Hansen 

Skelstrupvej 47 

4930 Maribo 
Mob. 29 21 50 63 

boh@hotmail.dk 

 

Web-master  
Steen Jørgensen 
Mob. 51 20 70 54 

steen.j@lite.dk 

 

Trænere: 
Anette Thorius  
Mobil 24 62 46 98 

 

Bodil Poulsen  
Mobil 23 84 79 00 

 

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 

 

mailto:boh@hotmail.dk
mailto:steen.j@lite.dk
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Indholdsfortegnelse: 

Side 3 Aktivitetskalender 

Side 4 Formandens hjørne 

Side 5 Brug af banen m.m. 

Side 6 Vinter-/fællestræning 

Side 7 Hold forår 2020 

Side 8 Bestyrelsen beretning for 2019 m.m. 

Side 14 Konkurrencekalender 2020 

Side 15 Fotos fra vinter-/fællestræning 

Side 16 Fotos fra Valentins gåtur 

Side 17 Hundesprog 

Side 18 Fotos fra hvalpetræning 

Side 19 Køb af hundemad 

Side 20 Redaktøren 

 

Aktivitetskalender år 2020 
Vinter-/fællestræning søndage kl. 10.00 – forskellige steder 

 

Følg desuden med på klubbens hjemmeside samt Facebook  

 

Kontaktpersoner: 
 

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

Øvrige: Bente tlf. 50 99 31 33 mail perlesbal@gmail.com     
 

                            

mailto:hundehoved2@hotmail.dk
mailto:perlesbal@gmail.com
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Formandens hjørne  
Ny formand: Bente Jakobsen (tillykke med valget)   
                               

Præsentation af mig selv: 

Aller først, så vil jeg sige tak for valget som formand for vores lille gode klub. 

Jeg ser frem til at være formand de næste 2 år. Så må vi se om jeg ikke har 

fået så meget blod på tanden, at jeg stiller op til endnu en periode. 

Men som vi alle ved, så er livet jo uforudseeligt, så lad mig se i 2022, hvor i 

livet jeg er.!!! 

Jeg vil her præsentere mig, så dem, der ikke kender mig i forvejen, også får 

et lille indblik i, hvem jeg er. 

Mit navn er Bente Jakobsen og jeg har været medlem af DCH Maribo i 

mindst 10 år, men har haft min gang i klubben mange flere år, sammen med 

min desværre afdøde mand, Arne, og vores dejlige hund Perle. Her var jeg 

chauffør og supporter adskillige gange, når der skulle køres til konkurrencer 

rundt omkring i Danmark. 

Senere kom først Baloo, så Prik og Laban til. Og til sidst lille My. 

Perle, Prik og Laban havde vi heldigvis fornøjelse af i mange år. 

Jeg er nu i klubben med My og det er hovedsageligt på familieholdet hos 

Bodil, vi bruger vores tid og så det altid hyggelige fællestræning udenfor 

holdene om vinteren og lidt om sommeren Det er det, jeg har overskud til i 

min hverdag. Nose Work er også forsøgt. My er dygtig, men da jeg må 

erkende, at jeg ikke får trænet dette, har jeg lige nu valgt at sige nej tak til at 

fortsætte. 

Jeg satser på, at komme rundt og hilse på, når nye hold starter, men ellers 

håber jeg, at vi ses ved de sociale arrangementer, som vores klub jo også 

afholder. 

Ellers kan jeg oplyse at, jeg er uddannet Social-Sundhedsassistent og 

arbejder i Lolland Kommune i en del af Socialpsykiatrien. Et arbejde, jeg 

holder meget af og hvis alt går som planlagt, så fortsætter jeg med dette, til 

jeg kan gå på folkepension om ca. 3,5 år. 

 

Mvh. 

Bente Jakobsen 
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Foto af adgang til klubhus fra 2017: Bente (ny formand) og nu afdøde Arne  

Oplysning til nye medlemmer – pas på bilerne hvis det regner meget. 

Bækken kan gå over signe bredder – det kan også være godt med gummistøvler. 

 

 
 
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) 

 
 

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. 
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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. 

 

Vi træner marts med 

søndag d. 1. marts område ved Hylddalen 

Mødested: P-plads ved Bangs Have 

 

søndag d. 8. marts område ved Holeby Hallen 

Mødested: Hallens parkeringsplads, Vestervej 126 

 

søndag d. 15. marts Skov ved Hunseby Rensningsanlæg 

Mødested: P-plads ved Hunseby Strand 

 

søndag d. 22. marts Kidnakken bag ved Balling Engelsen 

Mødested: P-areal ved gavl af industribygning (indkørsel fra Rødbyvej) 

 

søndag d. 29. marts område ved frilandsmuseet (sidste gang) 

Mødested: Parkering ved frilandsmuseet 
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Hold forår 2020 
 
Hvalpemotivation 2-6 mdr. v/Marianne – lørdage 10.30 - 
Er startet (ingen ledige pladser) 

 
Kursushold for unghunde 6-18 mdr. v/Lisbeth 
Er pt. ikke fastlagt – følg med på hjemmesiden 

 
CB-lydighed v/Anette – søndage kl. 10.00 – 12.00 
Starter 8. marts - ingen tilgang af nye evt. kontakt Anette 

 
Familiehundetræning v/Bodil – tirsdage kl. ca. 18.30 
Starter formentlig tirsdag d. 14. april – er pt. ikke lagt op - følg med på hjemmesiden 

 
Rally 1 for begyndere v/Trine– lørdage 10.15 – 11.45 
Starter 7. marts – ledige pladser. 

 
Rally 2 for øvet v/Trine– lørdage 8.30 – 10.00 
Starter 7. marts – ledige pladser 

 
Nose work 1 v/Jette - lørdage 11.00 - 12.30 
(er startet – ingen pladser) 
 

Nose work 2 v/Jette – lørdage 12.45 – 14.00 
(er startet – ingen pladser) 

 

Nose work, begyndere v/Lisbeth 
Er pt. ikke fastlagt – følg med på hjemmesiden 
 
 
 

             Udklip modtaget fra Signe 
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Bestyrelsens beretning for 2019 

 

2019 blev et rigtig godt år for DCH Maribo, der er sket meget i løbet af året baseret 

på holdtræning, konkurrencer, og sociale arrangementer.  

DCH Maribo har virkelig haft travlt og vi har udbudt ikke mindre end 26 hold i 2019, 

det må jeg sige er utroligt flot når vi stadig er en meget lille klub.  

De 26 hold vi har udbudt, har været fordel på hvalpehold, unghundehold, 

familiehundehold, rally- lydighed begynder Rally- lydighed let øvet, c begynder, c b 

lydighed, b konkurrence, fri ved fod, Nose Work begynder, Nose Work let øvet og 

Nose Work øvet, jule Rally og belønnings kursus. Agility kan vi stadig ikke tilbyde i 

klubben.  

 

Bestyrelsen er stolt over vi har så flittige træner, der bruger deres fritid på at træne 

andres hunde og deres menneske, så de kan få nogle skønne lydige hunde. Lad os 

håbe det fortsætter sådan i mange år. Både Trine Møller Nielsen og Lisbeth 

Christiansen, har nu afsluttet deres træneruddannelse, stort tillykke til begge, jeg 

synes vi skal give dem en hånd. 

Vi har med udgangen af december 2019, 80 medlemmer, hvor der er 66 aktive og 14 

passive, det er en tilgang på 14 medlemmer i løbet af året det synes jeg er virkelig 

flot. Jeg håber for DCH Maribo, at 2020 bliver endnu bedre, og der kommer endnu 

flere medlemmer.  

Jeg vil sige stor tak til alle træner som har været hurtig med at tilbyde hold både i 

foråret og efterår, og jeg kan se at 2020 fortsætter på samme måde, det er virkelig 

dejlig vi har så fantastiske træner.  

Vi har også i 2019 haft rigtig mange hold, men vi har også haft arrangementer i år 

som har været, nytårstræning, aktiver din hund, belønnings kursus, arbejdsdag, 

grilfest, julefrokost og rally afslutning. 

Vores grilfest skulle have været afholdt i juni, men blev aflyst i sidste time grundet 

regn og blev afholdt i august. Der var god tilslutning og vejret var fantastisk, og alle 

havde en super hyggelig dag. Vores julefrokost blev afholdt den 9. november, maden 

fik vi i år fra Super Brugsen i Sakskøbing, personligt var jeg ikke så vild med maden. 

Bestyrelsen lægger stadig vægt på at bruge de lokale aktører til vores 

arrangementer.   

Som alle foreninger, der har frivillige, så kunne DcH Maribo også godt bruge lidt flere 

frivillige hjælpere, så dem der er altid stiller op ikke brænder ud. Det er altid lettere 

hvis vi er flere om at bære læsset. Der er flere muligheder for at give en hjælpende 

hånd i klubben, man behøver ikke være i bestyrelsen eller være træner, for at give en 

hjælpende hånd.   
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Bestyrelsen har afholdt 9 ordinære bestyrelsesmøder, og 1 ekstra ordinært 

bestyrelsesmøde, som udelukkende handlede om det nye klubmodul, som alle lokale 

foreninger fremadrettet skal bruge. 

Vovsetidende:  

Bo Hansen er altid på pletten, som han plejer at være, når der skal tages billeder til 

bladet. Når der afholdes gåture, møder du op med dit kamera. Du gør det supergodt 

Bo. Tak skal du have, uden dig intet blad.  Der er udkommet 5 blade i 2019. 

Materialemanden: 

Vi siger stor tak til Leif Steen Petersson, som altid sørger for der er slået græs, samt 

altid giver en hjælpende hånd, når der er arbejdsdag. Leif er ikke medlem af klubben, 

men arbejder frivilligt og vi siger en kæmpe tak, fordi du altid er så hjælpsom også 

når vi lige skal have lavet vores dør når der har være besøg af rotter. Uden dig ville vi 

skulle betale os fra dette arbejde.   

Hjemmesiden: 

Flemming Møller Nielsen stod for vores hjemmeside, og det gik rigtig fint, men 

desværre valgte Flemming at takke af i december. Husk at følge med på 

hjemmesiden, for der bliver løbende opdateringer. Tak fordi du tog dig af vores 

hjemmeside. Bestyrelsen siger også tak for alle de billeder du har taget.  

Kantinen: 

Bente Jakobsen står forsat for indkøb til kantinen, og det gør du super godt Bente. 

Tak skal du have for, at der aldrig mangler noget. Tusind tak Bente 

Det var med stor sorg, klubben mistet et af sine medlemmer – Arne Jakobsen, som 

var træner og tidligere bestyrelsesmedlem –   ære være hans minde. 

Konkurrenceåret 2019 

I DCH Maribo er der stadig gang i de store resultater inden for lydighed og Rally. Vi 

har i år haft 2 der har været til DM Trine Møller Nielsen i Rally Lydighed og Signe 

Rasmussen i Lydighed, stort tillykke til dem begge. DCH Maribo er meget stolte af 

igen i år at være repræsenteret til DM i Lydighed, og for første gang blev vi 

repræsenteret i Rally Lydighed af Trine Møller Nielsen. Det er så flot at vores lille 

klub gør det så godt.   

Vi har også haft et par prøve konkurrencer så man kunne komme og prøve om det 

var noget man havde lyst at arbejde videre med. Der været prøve konkurrencer i 

både lydighed og i Rally lydighed. 

Igen i år valgte DCH Maribo og DCH Vestlolland igen at slå sig sammen om 

klubmesterskabet, da det er sjovere og billigere for begge klubber, fordi vi kan bruge 

den samme dommer. Det er et fantastisk samarbejde, vi har med DCH Vestlolland, 

og i 2019 blev det afholdt i Maribo. Der blev ved den lejlighed kåret en 

Lollandsmester.  
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Resultater for klubmesterskab 

B-kl. (max point 200)  

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

Nr. 2 Vibeke Strange med Vicki  125,75 point 

Nr. 3 Anker Olsen med Jeppe  113,60 point 

C-kl. (max. point 150)  

Nr. 1 Signe Rasmussen med Balder 149,60 point     

 D-klasse uofficiel (max. point 100) 

Nr. 1 Marianne med Aiio  92,10 point 

Nr. 2 Sonja med Dixie  79,50 point 

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

Klubmesterskab i Rally Lydighed (Max 100 point) 

Begynderklasse:  

Nr. 1 Dorte med Theodor      98,00 point 

Nr. 2 Sonja med Dixie            89,00 point 

Nr. 3 Anni med Mynthe       88,00 point 

Øvet klasse 

Nr. 1 Flemming med Alaska         93,00 point 

Nr. 2 Dorte med Jessie            100,00 point   
(Ikke bestået pga. manglende line til banen).  

Ekspert klasse: 

Nr. 1 Anni med Duchesse           85,00 point 

Champion klasse: 

Nr. 1 Anni med Hilma                 77,00 point 

 

Kæmpestort tillykke med de flotte resultater. 
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Julemærke march.  

Der var 10 deltagere og en del hunde til året julemærke march – Dagen 

startede med morgenkaffe i klubhuset. Der var en 5 og 10 km rute. De fleste 

plejer at gå 10 km, men i år blev det lidt af en mellemting. Der var en 

velfortjent medalje og kakao ved mål på torvet. 

Alle havde en rigtig hyggelig dag.  

 

Så skal vi have uddelt vores vandrepokaler og i år bliver der uddelt 4 

pokaler: 

 

Årets Lydighedspokal Signe Rasmussen  

Denne hundefører har gjort det virkelig godt i løbet af 

året, personen har været til en del konkurrencer og 

både hundefører og ikke mindst hendes dejlig hund 

har gjort det fantastisk i 2019. Hundeføreren har 

været til DM og jeg ved det var både lærerigt og en 

kæmpe oplevelse for hende. 

Rigtig stort tillykke til Signe Rasmussen og 

Balder 

Fighterpokalen: Sonja Thorsen 

Det er bestyrelsen der har indstillet til fighterpokalen:  

Årets Fighterpokal gives til en hundefører, som 
virkelig arbejder flittigt med sin hund, både til 
træning men så sandelig også derhjemme. 
 
Årets fighter har gået til træning siden foråret og har 
også startet til klubmesterskabet og klaret sig godt. 
Derudover har årets fighter på egen hånd trænet og 
startet til prøvekonkurrencen og klubmesterskabet i 
lydighed, med fine resultater. 
 
Der skal lyde et stort til lykke til Sonja Thorsen med Dixi.  
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Flidspokalen: Signe Rasmussen 

Det er bestyrelsen der har indstillet til flidspokalen: 

Flidspokalen; skal gå til en, som har været utrolig flittig 
og meget målbevidst i sin træning hele året. 
Året er gået med en masse træningsdage, og der har 
også været plads til konkurrencer.  
Det har været med sved og rynker på panden nogle 
gange, men hundeføreren har en glad arbejdsom 
hund, så det har givet rigtig gode resultater.  
De har både været øverst på podiet og er blevet 
udtaget til DM, så det har været en virkeligt godt år for 
både hundefører og den dejlige arbejdsomhund. 
SUPER godt gået af begge.  
 

Der skal lyde et stort tillykke til Signe Rasmussen med Balder 

Kammeratskabspokalen: Bodil Poulsen 

Det er bestyrelsen der har indstillet til 

Kammeratskabspokalen. 

Denne person er en, som er svær at undvære i 

klubben, både som menneske og som træner. 

Personen har trods hårde udfordringer formået at 

holde sammen på sit hold og altid positiv. Det har 

smittet af på holdet, der hver gang er mødt talstærkt 

op. Det betyder meget med godt humør, der er både 

plads til seriøs hundetræning masser af hygge. Det må 

være det man kalder kammeratskab i høj klasse. En 

stor tak til at hvad du gør for klubben. 

Klubben ville ikke være den samme uden dig, så 

derfor stort tillykke til Bodil Poulsen.  

 

Stort tillykke til alle!!   

Til sidst men ikke mindst, skal der lyde en stor tak fra Maribo civile 

Hundeførerforening til trænere, bestyrelsesmedlemmer, lodsejere, annoncører, 

sponsorer, hjælpere mm. – uden jer kunne klubben ikke køre! 

Tak for 2019, jeg tror den nye bestyrelse glæder sig meget 2020 

På bestyrelsens vegne 

Susanne Vorsaa 

Formand. 
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Kantinen 
Bente har stået for kantinen i nogle år, men da Bente 

har sagt ja til at være formand, var det en betingelse, 

at der blev fundet en anden til dette job. 

Tak for dit arbejde her.  
 

 

Anni Pedersen har sagt ja til at 

overtage jobbet – tak for det. 

Mobile pay er nu på mobil 41 42 10 29 

(husk at skrive DCH) 

 

 

 

 

Afgående formand 
Susanne Vorsaa har været klubbens 

formand i 4 år i denne omgang. 

Du skal have tak for dit store arbejde 

som formand og med de mange hold du har  

været træner for. 

Håber at du også fremover vil være en del af 

klubben. 
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Konkurrencekalender 2020 
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Fotos fra vinter/fællestræning 
 

Træning ved Blæsenborgskolen (i cykelskure) 

   
Ellie og Helle              My og Bente          Vicki og Vibeke 

 

 
Vibeke, Vicki og Zita 

 

Træning i skov ved Hunseby strand  

  
Ellie og Helle – søg i skovbund (januar måned) 
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Fotos fra  
            
 
 

 
Gåturen var igen i år med udgangspunkt fra Maxi Zoo i Nakskov. 
Der var nogle afbud dagen – der var udsigt til dårligt vejr og der var hunde der var 
kommet i løbetid. 
Der var en del blæst, men det var ca. 10°, så det var ikke koldt og regnen kom først 
efter vi var nået tilbage. 
 

  
Der var et par stop på vejen rundt.  
Der var kaffe, the, saftvand og kager, når vi kom tilbage til butikken. 
Der blev i alt indsamlet ca. 60.000 kr. til Dyrernes beskyttelse i hele landet.   
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Fotos fra hvalpetræning  
Fotos: Flemming Møller Nielsen 

 

  
Første træningsdag – træner er Marianne Kruse  
 

 
Baneforhold er pt. meget våde, så træning på vejen er løsningen. 

 

 
Her er der opstart i klubhuset   
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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

