
  

 

 

 

 

 

Foto: Elmer (fra byturen) 

Race: Coton de Tulear  

          (bomuldshund) 
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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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Aktivitetskalender år 2020 
Følg 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 

 
Kære Medlemmer. 
 
Så er vi nået til august måned 2020. Tiden flyver og 
heldigvis er der nu igen fuld gang i træningen på alle hold og der er budt 
ind med mange nye hold med opstart allerede her i august. Vores 
trofaste trænere og træneraspiranter er kreative og har ikke holdt sig 
tilbage med træningen på trods af de lidt specielle opstartsrestriktioner. 
Vi nærmer os heldigvis mere normale tilstande, håber vi. Lad os håbe, at 
ved næste sæson, at alt er blevet så normalt som overhovedet muligt. 
Når I modtager dette nummer af Vovsetidende har der været afholdt en 
sommerfest, som Marianne og Henriette har taget initiativ til at holde.  
1000 Tak for det. Det var hyggeligt, men desværre kun 10 deltagere. Hvis 
næste sommerfest ligger udenfor sommerferieperioden kommer der 
forhåbentligt flere. Men der var jo ikke mulighed for at forsamles ret 
mange tidligere! 
Vi afholdt arbejdsdag d. 8. august, hvor en del tiltrængt rengøring og 
malingarbejde, nåede at blive lavet. Men vi kunne have nået meget mere, 
hvis flere havde haft mulighed for at komme og der ikke var 30 graders 
varme. 
 Vi var 5 DCH-medlemmer, Anette, Vibeke, Pernille fra Fejø og Lisbeth 
(Max) og så mig selv. Heldigvis havde Anette hendes mand Leif med, 
som i forvejen gør et stort stykke arbejde for klubben med at sørge for 
græsslåning af de arealer, som kommunen ikke sørger for og så er han 
vores materialeansvarlige. De havde medbragt trailer og værktøj og der 
blev kørt på genbrugspladsen bl.a med de gamle spring.  
Vibeke havde Otto med og han var super aktiv med at ordne terrassen og 
fliserne for ukrudt m.m. 
Jeg havde min søn, Bo, med og han havde højtryksspuler med, så nu 
kan man se farverne på vippe m.m. og det grå hus er nu synligt gråt.  
Pernille, Vibeke og Anette svang penslerne på bænkene, som Vibeke, 
Otto, Anette og Leif havde brugt en aften på at slibe ned i forvejen.1000 
tak for det! De nåede også noget af hegnet til terrassen, men der er 
meget mere, der trænger til maling, så vi håber på større fremmøde 
næste år. Der vil vi lægge det tidligere på året og ikke i ferieperioden. 
Men årsagen til dette kender I:CORONA-VIRUS.   
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Lisbeth og jeg fik rengjort og ryddet ud i klubhuset og på toilettet, dog 
nåede vi ikke kontoret. Desværre fandt jeg noget ubestemmeligt i 
mikrobølgeovnen. Jeg vil tro, at det var tilbage fra julefrokosten af. 
Ulækkert var det i hvert fald. 
SÅ PLEASE: HUSK AT TØMME MIKROBØLGEOVNEN, NÅR DEN HAR 
VÆRET I BRUG!!!!  
Der er billeder andetsteds i Vovsetidende fra dagen af, desværre ikke fra 
tallerkenen i mikrobølgeovnen. Eller måske heldigvis, for måske ville flere 
end mig få brækfornemmelser ved synet!! 
Håber I alle har haft en dejlig sommer og er kommet godt i gang med 
efterårets mange træningstilbud. Endnu engang tak til trænere og 
aspiranter for, at I vil bruge jeres fritid til at lære os andre noget nyt.  

 
GOD EFTERSOMMER TIL JER ALLE HER I SOMMERVARMEN 

 
Bente 

 

Selvtræning i august 
 
Kære medlemmer. der blev i dag planlagt 2 datoer til: 
Søndag d. 16.8 kl.10 ved Frilandsmuseet. 
Søndag d. 23.8 kl.10 på P-pladsen overfor Netto i Maribo. 
Det bliver sikkert sommerens sidste selvtræning og så fortsætter vi igen, 
når vinteren sætter ind. mvh. Bente  
 

                 

 

 

     

                                                                                       

 

 

 

HUSK AT HÆNGE KÆDERNE VED HUNDE PARKERINGEN OP 
EFTER BRUG - DETTE AF HENSYN TIL GRÆSSLÅNINGEN !! 
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Arbejdsdag d. 8. august – fotos 
 

    
Anette og Pernille maler træværk        Lisbeth svinger kost og spand 

    
Bo svinger højtryksspuleren            Leif har styr på materiellet 
  

 

             
                                        Vibeke var nået til en velfortjent kaffepause 
 

                 Fotos: Bente 
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Hvalpehold 2 forår - Træning på DLG´s anlæg 
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Hvalpehold 2 forår - bytur 
 

 
 

    
Tur gennem springvandet på torvet 
 

    
Tur på klosterruinerne  
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Der var tid til en badetur 
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Ænderne kunne være interessante at lege med. 
 

Udklip fra ugebladet ”Hjemmet” 
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Hold efterår 2020 
 
Hvalpemotivation 2-6 mdr. v/Lisbeth  
tirsdage 17.30-18.30 
Er (hold 3) startet 4. august 
 
Kursushold for unghunde 6-18 mdr. 
v/Lisbeth  
tirsdage 19.00-20.00 (er startet 4. august) 
 
CB-lydighed v/Anette – søndage kl. 10.00 
 
Familiehundetræning v/Bodil – tirsdage kl. 18.30 – 19.30 

Starter tirsdag d. 11. august  
 
Rally 1 - begyndere/let øvet v/Trine– lørdage 10.15 – 11.45 
Rally 2 - øvede v/Trine– lørdage 8.30 – 10.00 
Rally starter d. 15. august – der stadig ledige pladser 

 
Kursushold: 
Følg med på hjemmesiden, Facebook m.m. 
Gå ind på hjemmesiden DCH Maribo, vælg ”tilmelding/hold” og tryk på 
”tilmeld dig her”, så kommer der informationer frem, hvad der er lagt op. 
 
Tips og tricks lørdage kl. 11.00-12.30 v/Lisbeth fra lørdag d. 15. august 

 

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

 

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.  

 

Skilt på lågen. 

Træk skiltet ud hvis du har løse hunde på 

pladsen – så ved andre der kommer på 

pladsen det. 
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Selvtræning i sommerferien – tur til Fejø 

(tekst og fotos fra Vibeke) 

 
Mandag d. 20. juli 2020 tog en lille flok hundetosser til selvtræning på 
Fejø hos Pernille og Smilla. En gratis færgetur og fin forplejning hos 
Pernille kunne vi ikke sige nej til. 
Vi blev hentet ved færgen og så gik vi i samlet trop med Smilla som 

førerhund         

Vi havde nogle dejlige timer hvor vi fik trænet og hvor vi var rundt i 
frugtplantagen og en tur i vandet blev det også til. Vi var tilbage i 
Kragenæs ved 20-tiden, med lidt trætte ben og trætte hunde. 
Kærlig hilsen 
Signe og Balder, Helle og Elli, Anker og Jeppe, Vibeke og Vicki samt Otto 
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Konkurrenceresultat 

Lydighed kl. B – 9. august i Stevns 
 

Alaska og Flemming: (fotos fra Flemming) 

Resultat af dagens konkurrence.  

En 5. Plads med 125.90 point. 😊 på en meget varm dag 
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Selvtræning ved Frilandsmuseet d. 9. august  
 

 
Elli, Vicky og My i Hylddalen (fotos fra Helle) 

(det var en meget varm dag) 
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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

