
  

 

 

 

 

 

Foto: Bambus  

Race: Shetland Sheepdog  
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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 

 

 

 

 

 

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

Side 3 Aktivitetskalender 

Side 4 Formandens hjørne 

Side 5 Generalforsamling - indkaldelse 

Side 6 Brug af banen 

Side 6 Vinter-/fællestræning   

Side 7 Familieholdet - fotos 

Side 8 Fællestræning - fotos 

Side 10 Fælles gåtur- fotos 

Side 13 Dogparkour v/Lisbeth - fotos  
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Side 17 Anette og Leifs sølvbryllup 

Side 17 Anettes hold - fotos 

Side 19 Køb af hundemad 

Side 20 Redaktøren

 

Aktivitetskalender år 2021 
Fælles-vintertræning søndage kl. 10.00  

Generalforsamling onsdag d. 20. januar 2021 

Følg også 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 2020 forbi. Et underligt år, præget af Covid-19. 

Jeg håber inderligt at 2021 bliver meget mindre 

præget af dette, så der igen kan komme fuld fart på 

vores lille klub og DCH i det hele taget. 
 

Vi har dog haft gang i en del i efteråret takket være vores trænere. Det 

lysner også lidt mht. hvalpe/unghundehold. Som det ser ud pt. er der 

planer om at starte et hvalpehold til februar og et unghundehold derefter. 
 

Vi kommer til at mangle en erstatning for Anette og hendes lydigheds-

hold. 

Tak til Anette for hendes indsats igennem mange år, både som træner og 

bestyrelsesmedlem. 

Og tak til hendes mand, Leif, der har været vores materialeansvarlige i en 

del år og været den der har sørget for at græsarealerne er blevet klippet, 

der hvor kommunen ikke sørger for det. 

Begge 2 stopper som bekendt ved generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er planlagt til 20. januar 2021 og I kan se 

indkaldelsen anden sted i Vovsetidende. 

Dog er der fortsat en risiko for at vi må aflyse den pga. restriktioner i 

forbindelse med covid-19. Det vil I alle få besked om, hvis det bliver 

aktuelt. 
 

Jeg har skrevet det før: 

Der er valg i år, hvor vi 

bl.a. håber på at få besat 

den ledige post i 

bestyrelsen. 
 

Jeg håber alle har haft en 

God jul, samt et Godt 

Nytår og jeg glæder mig 

til vi ses her i 2021. 

 

Med venlig hilsen 

Bente 
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Generalforsamling 
DcH-Maribo indkalder hermed til generalforsamling 

Onsdag d. 20. januar 2021 kl. 19.30 i Klubhuset på Baysvej i Maribo  

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning aflægges af formanden 

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 

4. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr for 2022  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

 

5. Indkomne forslag: 

Forslag fra Bo: Vedtægtsændring § 9 stk.1. efter 6. linje 

Ved kampvalg til poster i bestyrelsen samt øvrige valgte poster hvor der er 

stemmelighed: Ved stemmelighed mellem siddende medlem og nyt medlem 

beholder siddende medlem posten. Ved stemmelighed mellem 2 nye medlemmer 

foretages lodtrækning, med mindre det ene medlem trækker sig frivilligt. 

 

6. Valg af formand – Ikke på valg i år. 

7. Valg af kasserer – Steen på valg (genopstiller). 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

 bestyrelsesmedlem for 2 år – Anette på valg (genopstiller ikke) 

 Bestyrelsesmedlem for 2 år – Tom plads  

                   

9. Valg af 1. (første) suppleant til bestyrelsen for 1 år (pt. Ikke besat)  

Valg af 2. (anden) suppleant til bestyrelsen for 2 år (ikke besat)      

                                      

10. Valg af revisor - for 2-årig periode – Lisbeth er på valg. 

11. Valg af revisorsuppleant ulige år. Bodil på valg for 2-årig periode 

12. Eventuelt 

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer 

forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.  

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer 

af foreningen, der ikke er i kontingent-restance. Derfor skal dokumentation for 

betaling af medlemskab medbringes.  
Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.  

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest søndag d. 10. januar på 

mail: perlesbal@gmail.com  
 

mailto:perlesbal@gmail.com
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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.  

 

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 !! 

 

 

Vinter-/fællestræning vinter 2021 
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. 

(husk selv at tage kop med) 
 

Første gang er søndag d. 10. januar i Hylddalen.  

Mødested: Bangshave parkeringsplads 
 

Søndag d. 17. januar i Østofte Skoven 

Mødested: ved Skovengen 7, Nørreballe 
 

Kontakt evt. Bo, mail: boh@hotmail.dk 

eller Vibeke, mail:  hundehoved2@hotmail.dk 
 

 

              
 

 

      

                                                                                 

 

  

mailto:boh@hotmail.dk
mailto:hundehoved2@hotmail.dk
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Familieholdet – bytur d. 20. oktober 

  
”store” Diva og Theresa m.fl. ved springvand på Torvet 
 

  
Vicki og Vibeke – dogparkour ved den nye ”legeplads” på Torvet 
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Familieholdet – bytur d. 20. oktober 
 

  
Dogparkour på den nye ”legeplads” ved Torvet 

  

 

 

Fællestræning i Hylddalen  

My i camouflagedragt  
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Ib og Ulla i tillidsrunden – IB skulle først lige snuse lidt og hilsen på. 

  
 

Fællestræning slutter altid 
med kaffe/the og kage. 
My tager lige en powernap 
efter en hård træning. 
 
Vi ses igen den 10. januar 
2021 kl. 10.00 også i 
Hylddalen 
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Julemærkemarch 2020 – ændret til fælles gåtur. 
Julemærkemarchen d. 6. december med klubbens deltagelse blev aflyst i år pga. 

COVID-19. Dagen blev i steden for erstattet af en ekstra fællestræning/-gåtur 

med start fra Hylddalen og videre gennem skoven til fugleudsigtstårn, gennem 

fold og tilbage til kaffe/the på Bangshave parkeringsplads. 
 

  

  
Opstart i Hylddalen                                   Vældet træ i skovkant (Vicki/Vibeke) 
 

 
Leif/Katie og Ellie/Helle – balance på træstamme. 
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Abby og Käthe. Abby kan også dække på træstamme. 

  

  

  
Ib skulle lige en tur i vandet. Der blev gemt godbinder i bark på træstammer.  
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Der var en masse muligheder for at afprøve balance på turen. 
 

  

  
 

På sidste del af turen blev der forsøgt 

med en fællesdæk – det lykkes næsten.  

Vejret kunne ikke være bedre først i 

december – alle havde vist en god tur. 

  



13 
 

Dogparkour v/Lisbeth efterår 2020 
Fotos fra Lisbeth 
 

Træning på klubbens anlæg 
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Dogparkour – træning i Hylddalen 
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   Udklip fra Familiejournal uge 45, 2020 
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   Konkurrenceplan 2021 
    (obs, der kan ske ændringer i disse Coronatider) 
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Anette og Leif – sølvbryllup 11-11-2020 
 

  
Anette og Leif havde sølvbryllupet midt i en Coronatid – stort tillykke med det. 

Vibeke og Bo fra klubben var mødt op til morgen kaffe – kaffen var i et telt. 

Heldigvis var vejret med arrangementet – lidt koldt men ellers ok.  

 

Som nævnt i formandens hjørne, så stopper Anette i bestyrelsen og som træner 

og Leif stopper som ”materialeforvalter”. 

De skal begge have en stort tak for deres store arbejde i Maribo DCH. 

 

Anettes hold – sidste træningsdag d. 29. november 
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Vicki/Vibeke, Abby/Käthe, Ellie/Helle og Smilla/Pernille 
 

  
 

 
Dagen sluttede med fællesspisning  



19 
 

 
 

 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. 

Blade er nu også placeret i plastkassen udv. 

ved hoveddør 

mailto:boh@hotmail.dk

