
  

 

 

 

 

 

Foto: Katie 

Race: West highland/blanding  
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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


3 
 

Indholdsfortegnelse: 

Side 3 Aktivitetskalender 

Side 4 Formandens hjørne 

Side 5 Julemærkemarch d. 6. december 

Side 7 Brug af banen 

Side 7 Vinter-/fællestræning   

Side 8 Rally-kredskonkurrence d. 13. september 

Side 13 Lidt om familie-holdet 

Side 14 Familieholdet - fotos 

Side 15 Fællestræning – unghunde- og familieholdet  

Side 18 Kreds 6 - konkurrenceplan 2021 

Side 19 Hvalpehold – hold 3 

Side 20 Nose Work – hold 1 og 2 

Side 23 Køb af hundemad 

Side 24 Redaktøren

 

Aktivitetskalender år 2020/2021 
Fælles-vintertræning søndage kl. 10.00  

Julemærkemarch eller lokal gåtur d. 6. december 

Generalforsamling onsdag d. 20. januar 2021 

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 (skrevet 18.10.2020) 

 
Kære medlemmer. Så er vi halvvejs inde i oktober 

måned. Et år der har været præget af alt det Corona 

– pandemien medførte. 

 

Vi er også nået dertil, at de fleste hold er afsluttet, 

eller er ved at blive det. 

Vi i bestyrelsen ser frem til mødet med trænerne og aspiranterne i uge 

44, hvor der gerne skulle blive planlagt masser af aktiviteter til foråret. 

Vi har i øjeblikket det problem, at vi har måtte melde ud, at vi ikke optager 

nye medlemmer, da vi ikke har noget at tilbyde dem.  

Der kommer løbende ønsker om at få en plads på et hvalpehold, men 

lige nu kan vi ikke tilbyde flere hold. Det havde været rart, at vi havde 

nogle indendørs faciliteter, så man også kunne træne hvalpehold i 

vinterperioden. Hvis altså vores trofaste trænere også ville bruge deres 

vinter på at træne hund og ejere. 

I mit sidste indlæg i august skrev jeg en del om 

vores arbejdsdag, og som i ved har vi siden da fået 

malet vinduer og døre og bord/bænke fik en extra 

omgang. Endnu engang fik vi hjælp af Otto og Leif 

og Bo (vores redaktør). De to sidst nævnte fik 

ordnet springet.  
 

Der har været afholdt Kredskonkurrence i Rally med fine resultater. Dette 

skete kort inden man igen strammede restriktionerne i forbindelse med 

Covid 19. Disse stramninger medførte at vi måtte aflyse både Rally – og 

Lydigheds- klubmesterskaberne. Æv Æv Æv. 
 

Vi havde også planlagt at afholde en julefrokost, men den har vi også 

aflyst. Næste arrangement er Julemærkemarchen søndag d. 

6.december. Nu må vi se, om den bliver til noget. Hvis ikke har vi i besty-

relsen snakket om, at afholde en vinterskovtur i stedet for. Nu må vi se. 
 

Vi har sat dato for næste års Generalforsamling, så sæt et stort kryds i 

kalenderen onsdag d. 20.1.2021.  

Så må vi håbe, at der ikke kommer yderligere restriktioner, så det bliver 

umuligt at afholde den!!!!! 

Rigtig dejlig efterår til jer og jeres hunde ønskes I af  
 

Bente 
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Julemærkemarch 2020 – mail fra 17. oktober 
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Julemærkemarch søndag d. 6. december ??? 
Er der julemærkemarch i år ?? – det vides pt. ikke, da der løbende 

kommer nye retningslinjer ift. Corona.  

 

Der er morgenkaffe kl. 7.30 i klubben. 

 

Julemærkemarchen starter fra Maribo torv kl. 9.00 (måske).  

Hvis julemærkemarch ikke må gennemføres, arrangeres der en gåtur kun 

for klubben – mere herom når vi ved mere (og om dette er muligt ift. 

Corona tiltag)  

Deltagergebyr går ubeskåret til julemærkehjemmene.

 
Tilmelding senest d. søndag d. 13. november 2020 
(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. 29. 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 40 kr. på dagen. 

 

Hvis nu julemærkemarchen bliver aflyst, bliver deltagergebyret ikke 

tilbagebetalt – husk det går ubeskåren til julemærkehjemmene – de 

kommer til at mangle pengene, hvis vi ikke støtter op om det, som vi 

plejer. 

mailto:hundehoved2@hotmail.dk
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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. 
 

 

 

                 
 

 

     

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
Vintertræning/fællestræning vinter 2020/2021 
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. 1. november i Hylddalen.  

Mødested: Bangshave parkeringsplads 

 

Anette hold er først færdig med at træne 29. november 

(året afsluttes ved deltagelsen i julemærkemarchen d. 6. december) 

 

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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Rally - kredskonkurrence d. 13. september  
Maribo DCH var arrangefør med Flemming Møller Nielsen som leder. Den første 
kredskonkurrence afholdt i Maribo i lang tid. Dagen forløb uden problemer. 

 

 
Begynderklassen: blev vundet af Tina Skovgård (vores lokale dyrlæge) 
Balder og Signe kom på 2. pladsen med 96. point 
Ice og Henriette på 3. pladse med 95 point. 
 

 
 
Øvet klasse: Alaska og Flemming 
kom på 2. pladsen med 83 point 

 
 

Ekspert klasse: Samson og Trine kom 
på 2. pladsen med 92 point 
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Champion klasse: der var ikke 
deltager fra Maribo

 
 

Åben klasse:  
3. plads: Samson og Trine, 82. p. 
5. plads: Balder og Signe, 63 p. 
6. plads: Alaska og Flemming, 56 p. 

7. plads: Laddie og Anni, 38 p. 
 
 
 
 

 
Ekstra præmie – udvalgt af dommerne  

Særlige situation/præstation på 

dagen: 

Dino og Marlene Vordingborg 

DCH 

 

 

 

Tak til alle sponsorer  
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Præmiebord 
  

   
Rallybaner på dagen            Flemming i gang med papirarbejdet 
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Banegennemgang 
 

   
Balder og Signe 
 

   
Laddie og Anni 
 

    
Ice og Henriette 
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Alaska og Flemming 
 

    
Samson og Trine 
 

     
Pause - Signe med alle hundene                Bente var igen madmor – tak for det.  
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Lidt om Familieholdet. 
 

Tirsdag d. 8. august kunne Familieholdet endelig samles efter nedlukning pga. 

Corona. Vi har trænet 10 tirsdage, hvor vejret hver gang har været fantastisk. 

Både hunde og hundefører var bare så klar til at starte op som aldrig før - alle 

havde savnet hinanden. 

På Familieholdet er der både meget små og meget store hunde, og hundene er i 

alder fra 2 år til 10 år, så der er stor forskel på hundene. Alligevel lykkes det at 

træne positivt sammen, og alle er gode til at tage hensyn til hinanden. 

Vi træner meget lydighed - de fleste af hundene elsker når det er noget med gang 

i og hvor de skal løbe, som indkald og tillidsrunde. Sit, dæk og stå er i den lidt 

mere kedelige ende for hundene, og allerværst for de fleste af hundene, er dog 

når de skal vente og sidde bundet lidt af ved hegnet. 

Spor blev det største hit, her i efterårssæsonen, alle hunde og hundefører var helt 

tændt på det, så vi gik spor 3 gange, og både hunde, for ikke snakke om 

hundeførerne, har bare fået rigtig godt styr på at gå spor. Dejligt at se den 

fantastiske udviklingen. 

Strandtur til Bandholm havde vi også, hvor alle hunde var ude at bade, fantastisk. 

Om det var hund eller hundefører der var mest våd vil jeg lade stå åbent. 
 

For sjov aften, med unghundeholdet:  

her var der forskellige udfordringer til hundene, bl.a. tunnel, balance bane, kravle 

under nogle buer, prøve at have et æg i munden m.m. og det at være sammen 

med andre hunde, end lige dem man plejer, er også rigtig sundt for hundene.  

Tak Lisbeth for du ville være med til at arrangere denne for sjov aften sammen 

med os og tak til Hanne Madsen, som kom og tog en masse billeder, af de 

skønne hunde og fører.  

 

Vi sluttede sæsonen med en bytur, hvor vi var på legepladsen ved kajakklubben. 

Her var masser af udfordringer for hundene – balance, ruchebane m.m. Nogle af 

hundene klarede ruchebanen. 

Efter hver træning slutter vi af med kaffe/te og kage som vi skiftes til at have med. 

Dejligtig I har lyst til at være med til det, så ud over vores hunde, har vi også det 

man i dag kalder ”tredje halvleg” Det er med til at styrke holdet. 
 

Tak for en dejlig sæson selvom den var kort i 2020, og tak for de smukke 

blomster jeg fik den sidste gang. Håber vi alle ses igen i 2021. 

Også stor tak til Vibeke og Bo for at i gider at hjælpe mig på holdet, det betyder 

meget for mig, for det giver meget mere træning til hele holdet.  

 

Tak. 

Bodil Poulsen 

Familieholdet.  
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Familieholdet – fotos 
 

   
 

   
Træning ved Bandholm ”nye” strand 
 

 
Diva og Theresa på spor ved Kirkevej i Erikstrup 
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Fællestræning – unghunde/familieholdet 25. august 
”for sjov dagen” var her kun for unghunde- og familieholdet. Alle havde vist en 

god aften. Det kan vi godt gentage til næste år. Fotos: Hanne Madsen 
 

 
 

 
 

 



16 
 

 
Her var en ”snakkende” papegøje, der kunne bevæge sig. 
 

  
Spring                        Søge i kasse          Godbidder i ”layrint” 
 

 
Kø ved aktiviteten ”tunnel”          Diverse aktiviteter 
 

 
Igennem ”ophæng” eller kikke over.              Søge i boldkasse  
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Søge mellem bolde                   Finde hårdkogte æg under potter 

   
”store” Diva var ikke for stor til at komme igennem bue           Balance over baljer  

 
Balance hen over diverse baljer m.m med forskellige overflader 

 
Der var også tid til pauser 
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HUSK AT HÆNGE KÆDERNE VED HUNDE PARKERINGEN OP 
EFTER BRUG - DETTE AF HENSYN TIL GRÆSSLÅNINGEN !! 
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Hvalpehold – hold 3 
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Nose Work – hold 1 og 2 
Træner Jette Bennedsen – træning på Margretheskolen 
 

    

  
Fie og Anette 

  

  

 
Sitta og Susanne  
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Kenzo og Hanne 
 

  
Jette fortæller hvad der skal forgå              Luna og Anni  
 

  
Dino og Marlene  
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Diva og Trine 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Ice og Henriette  
 

  
Vicki og Vibeke  
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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

