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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 Orientering fra bestyrelsen 

Side 6 Brug af banen m.m. 

Side 7 Coronatider og kantine 

Side 8 Fotos fra hvalpetræning 

Side 14 Køb af hundemad 

Side 15 Redaktøren 

 

 

 

Aktivitetskalender år 2020 
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                  fra 29.04.2020 

   
Jeg må sige, at jeg er blevet kastet ud i Formandsposten med alt det, 

der har været og stadig er pga. Corana-pandamien. 

Der er kommet instrukser om restriktioner m.m. fra DGI g DCH i det 

uendelige og i skrivende stund afventes der instruks om, hvordan vi 

fremadrettet kan videreføre vores træning. 

Der er åbnet op for langsom åbning, men de fleste instruktører har 

valgt, at vente til efter 10.5, hvor vi håber på måske lidt færre 

restriktioner. 

Vi har i bestyrelsen også løbende sendt info ud til alle medlemmer og 

det bliver vi ved med. 

Men jeg vil gerne opfordre til, at jer der selv læser nyheder på DCH’s 

Hjemmeside lige at trække vejret dybt en extra gang, inden der 

forventes, at vi bare kan åbne igen. 

Det kræver altså forarbejde fra både bestyrelsen og instruktørerne og 

vi arbejder de fleste af os ved siden af det frivillige arbejde, vi laver i 

DCH Maribo. 

Det ligger os meget på hjerte, at vi får lavet så gode forhold for 

hundetræningen for alle, så alle kan være tilfredse og trygge i denne 

tid. 

At vi så også er blevet ramt af et massivt rotteproblem på pladsen, gør 

ikke situationen bedre. Vi er af Rottemanden blevet opfordret til at få 

lukket de huller der er i bunden af det meste af Klubhuset. Det bliver 

et større arbejde, frygter vi og måske kommer vi til at bede om hjælp 

til dette arbejde fra Jer af. 

På positivlisten er der da heldigvis også noget. Der starter 2 nye 

kategorier op, TIPS og TRICKS og BARN og HUND med Lisbeth. Tak 

til hende for dette. 

Der skal også lyde en stor tak til alle Instruktørerne og hele 

Bestyrelsen. Uden deres hjælp ville der ikke være noget DCH Maribo. 

Jeg vil slutte med at sige: Pas godt på jer selv og jeres kære og 

selvfølgelig jeres hunde. 

 

Bente Jakobsen 

Formand 
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Maribo civile Hundeførerforening       
(meddelelse udsendt 8. maj) 

 

Så er DCH Maribo klar med en plan over hvornår de afbrudte hold 

starter igen med alle de restriktioner, der jo desværre stadig er pga. 

COVID-19. 

Rally og hvalpeholdet starter lørdag d. 16.5. Holdene bliver kontaktet 

af Trine og Marianne med information om de praktiske detaljer. 

CB-holdet starter søndag d. 17.5. Anette har haft kontakt til hendes 

hold. 

Tips og Tricks er startet op med 2 hold med Lisbeth som træner 

 

Vedr. Rottebekæmpelsen: 

Den er stadig i gang, men der sker intet ved, at vi træner på pladsen. 

Det er heller ikke farligt for hundene, hvis de snuser til de opsatte 

kasser med gift. Giften ligger så langt inde i kassen, at det er fysisk 

umuligt at komme i kontakt med denne. 

 

Vedr. alm. brug af pladsen: 

Det er nu også OK, at folk selv lufter 

deres hunde og laver selvtræning. 

Med husk at medbringe håndsprit og 

et håndklæde eller andet til at tørre 

hænder i, hvis toilettet benyttes.          

 

På bestyrelsens vegne 

Bente Jakobsen 

formand 
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Kursushold m.m.: 
Følg med på hjemmesiden, Facebook m.m. 
Familieholdet starter først i august 

 

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. 
 

 

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 !! 
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Coronatider  
(udklip fra Folketidende i marts) 

 

Kantinen 
 

 

Anni Pedersen har overtaget jobbet med kantinen 

Mobile pay er nu på mobil 28 96 20 40 (nyt nr.) 

husk at skrive DCH 
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Fotos fra hvalpetræning  
Træning på pladsen ved fit4life 
En af de sidste træninger før hold  
blev lukket ned pga. coronakrisen 
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Der var tid til lidt hygge    
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Der var også tid til at se på træningsmuligheder i selve træningscenteret 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Husk at blive set i trafikken 
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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

