
   

  

 

 

 

 

 

 

Foto: Mille  

Race: Staffordshire bull terrier       
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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 
Susanne Vorsaa 

Nørregårdsvej 32 

4990 Sakskøbing 

Mob. 61 86 10 40 
 

Koordinator 
Bo Hansen 

Skelstrupvej 47 

4930 Maribo 

Mob. 29 21 50 63 

 

 

 

 

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: 
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 

Flemming Møller Nielsen 
Mobil 22 41 54 98 

 

Hjælpetræner: 
Ramona Rosa Christiansen 

Jytte Møss 

 

  

mailto:boh@hotmail.dk
mailto:steen.j@lite.dk
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Indholdsfortegnelse: 
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Side 23 Vestlolland DCH – arrangement lørdag d. 8. januar 

Side 24 Tips m.m.  

Side 25 Køb af hundemad 

Side 26 Redaktøren 

Aktivitetskalender år 2021 
Følg også med på klubbens hjemmeside samt Facebook 

Vinter-/selvtræning – opstart 9. januar kl. 10.00 

Generalforsamling tirsdag d. 18. jan. kl. 19.30 i klubhuset 

Februar Valentingåtur fra Maxizoo – søndag kl. 11 dato ?? 
 

Kontaktpersoner: 
Generelt: Bente (formand) mobil 50 99 31 33 mail perlesbal@gmail.com 
Hold: Bo Hansen (koordinator) mobil 29 21 50 63 mail boh@hotmail.dk   
 

mailto:perlesbal@gmail.com
mailto:boh@hotmail.dk


4 
 

Formandens hjørne  
 

Kære Medlemmer. 
 
Så rinder 2021 snart ud og vi kan se tilbage på et år 
med mange udfordringer pga. Covid 19.  
Vi troede vist alle sammen, at nu var det ved at være 
slut. Men desværre er der i øjeblikket en op blusning i stedet for! 
Trods disse udfordringer kan vi heldigvis også se tilbage på et år med 
masser af aktiviteter i klubben. 
Nu håber jeg så på at den planlagte Generalforsamling d. 18.1.22 kan 
afholdes. 
I bestyrelsen er vi i 2021 blevet styrket med 2 nye medlemmer. Bo 
Hansen og Susanne Vorsaa. Begge 2 meget aktive i bestyrelsen.  
Tak for dette. 
Nu håber jeg så meget på at vi også kan blive styrket med flere 
instruktører. Jeg modtager meget gerne henvendelser vedr. dette! 
En af vores trofaste Instruktører, Anette, har meddelt os, at hun stopper 
ved årets udgang. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige TAK for alle 
de kræfter hun har lagt i klubben, både som instruktør og 
bestyrelsesmedlem og altid aktiv sammen med hendes mand på 
arbejdsdagene. 
I november udgaven af Vovsetidende nævnte jeg glæden ved at 
der var aktive medlemmer, der ville være med til at arrangere 
julefrokost i år. Men desværre måtte vi melde afbud pga. meget få 
tilmeldinger. Måske pga. Covid 19 var begyndt at røre på sig??? 
Jeg vil slutte med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt og 
lykkebringende nytår. 
 

Bente Jacobsen 
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Generalforsamling - forslag 

OBS: evt. forslag skal være formanden i henne senest 31. dec. 2021 
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Trænere søges - efterlysning 

(klippet fra Facebook opslag) 
 
Brænder du for at arbejde med hunde? 
Så er der et ledigt ulønnet job i DCH Maribo. 
 
Både på kort og langt sigt mangler vi instruktører til Unghunde og til 
almindelig lydighed, når hundene bliver lidt ældre. 
Du skal være indstillet på, at bruge noget fritid på dette, men til gengæld 
får du mulighed for at møde en masse dejlige hunde og deres ejere.  
Du starter med at være aspirant hos en af de erfarne instruktører og 
efterfølgende skal du være indstillet på at lade dig uddanne til instruktør 
og binder dig efterfølgende min. 1 år som instruktør i DCH Maribo. 
Vi ser frem til at du bliver en del af en god og dygtig instruktørstab i vores 
lille klub. 
 
Hvis dette har fået dig til at blive interesseret eller ”bare” nysgerrig, så 
kontakt Bestyrelsesformand Bente Jakobsen på 50993133 eller meget 
gerne på mail: perlesbal@gmail.com. 
 
Er du uddannet instruktør er du også meget velkommen til at kontakte 
Bente  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:perlesbal@gmail.com
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfmbbmsIXaAhXEalAKHdfzAO4QjRx6BAgAEAU&url=http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Tegneserier_og_tegnefilm/Serier_og_film/tegneserier&psig=AOvVaw3CvnVMQ_6Yg4_brYLxM-gs&ust=1521995238968932
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Hold vinter/forår 2022 
 

Hvalpemotivation 2-6 mdr. v/Flemming 
Oprettelse – se note*  
 

Hvalpemotivation 2-6 mdr. v/Susanne 
Oprettelse – se note*  
(er planlagt som et formiddagshold) 
 

Kursushold for unghunde v/Susanne 
Er pt. planlagt som et formiddagshold 
 

Kursushold for unghunde 6-18 mdr. v/Lisbeth.  
 

”Familiehundetræning” v/Lisbeth.  
Lisbeths Tips og Tricks hold ændres så indholdet bliver mere bredt – 
unghunde kan deltage. 
 

C-beg. lydighed v/Marianne  
 

Familiehundetræning v/Bodil – tirsdage kl. 18.30 – 19.30 

Opstart tirsdag d. 19. april  
 

Rally for nørder v/Trine – indendørs i hal ved Bandholm Beboerhus 
Søndage med opstart 9. jan. (8 gange) – er oprettet 

Hold 1. kl. 9.00-10.00 

Hold 2: kl. 10.30-11.30 (der er ledige pladser) 
 

Rally 1 - begyndere/let øvet v/Trine 
Søndage med opstart 13. marts (10 gange) 

Rally 2 - øvede v/Trine 
Søndage med opstart 13. marts (10 gange) 
 

Nose work for de let øvede v/Jette  
Nose work for videregående v/Jette  
 

Agility for begyndere v/xxxxxx 
Hunde skal min. være 12 mdr. Endelige aftale med træner er pt. ikke på 
plads. (håber at kunne bringe noget mere i næste Vovsetidende) 
 

Kursus i klikker træning v/Lisbeth 
Kursus i zoneterapi til husbehov v/Lisbeth 
(datoer m.m. er pt. ikke fastsat) 
 
Note: 
*nye hvalpehold i foråret 2022 opstartes kun, hvis vi kan tilbyde vores 
nuværende hvalpe/unghunde ejere, hold de kan komme videre på. 
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Vi kender pt. ikke hvor mange der vil fortsætte på et nyt hold i det nye år. 
(der har i alt været 6 hvalpehold i 2021 – der kan blive en flaskehals i 2022) 

Vi har pt. for få trænere til lydighedshold – håber på at kunne få tilknyttet 
yderligere trænere. 
 
Corona: 
Der kan godt være/blive restriktioner ved indendørs arrangementer.  
 
Hold i 2022   
Generelt bliver de medlemmer der gik på hold i 2021, tilbudt at kunne 
forsætte på samme hold i 2022. Hunde fra hvalpehold bliver tilbudt plads 
på unghunde hold (hvis der ellers er pladser nok). 
Hvis der bliver ledige pladser på holdene der bliver lagt op, bliver de 
tilbudt så alle kan tilmelde sig. Man kan altid skrive sig op på en 
venteliste på det enkelte hold. Dog kan vi sætte begrænsning på hvor 
mange der kan stå på en venteliste.  
Er der ledige pladser på holdene, bliver der udsendt besked herom. 
  
Kursushold: 
Følg med på hjemmesiden, Facebook m.m. 
Gå også ind på hjemmesiden DCH Maribo, vælg ”tilmelding/hold” og tryk 
på ”tilmeld dig her”, så kommer der informationer frem, hvad der er lagt 
op. 
 

Grundkontingent: 575 kr. pr. år.  
(410 kr. heraf betales til hovedforening) 

Grundkontingent vil blive ”rullende”  

(gældende 12 mdr. fra indmeldelse - betalingsdato) 

 

Kursushold: 250 kr. pr. hold 
(hvis andet ikke er angivet) 

 

Sporarealer - efterlysning 
 

Sporkursus - vi søger sporarealer hvor vi i 

klubregi kan gå spor. 

Sporarealer er kun tænkt brugt i forbindelse 

med træningspas – ikke til enkelte personer. 

Kender du nogle der har marker vi kan låne, 

så kontakt Bo Hansen mail boh@hotmail.dk 

eller mobil 29 21 50 63   

mailto:boh@hotmail.dk


9 
 

 

MCH – brug af banen 
Er du medlem af DCH Maribo, må du benytte baneanlægget iht. de 

regler, du kan læse på opslaget i vinduer på klubhuset.  
 

 
 

  
OBS: Man skal have kontrol over egen hund(e) og om nødv. tage 

hund(ene) i snor. 

 
 

Skilt på lågen. 

 
Træk skiltet ud hvis du har løse hunde på pladsen – så ved andre der 

kommer til pladsen det. 
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HUSK AT HÆNGE KÆDERNE VED HUNDE PARKERINGEN OP 
EFTER BRUG OG HUSK AT SÆTTE BÆNKESÆT OG DIVERSE 
SPRING PÅ PLADS NÅR DE ER FLYTTET UD PÅ BANEN - 
DETTE AF HENSYN TIL GRÆSSLÅNINGEN !! 

 

Reminder – vand på Bays vej 
 

 
Foto af adgang til klubhus fra 2017:  

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

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

 

 

Stofmærker til salg 

Klubben har nogle stofmærker Ø100 mm til 

påsyning (evt. pålimning) til salg. 

Mærker kan købes til 30 kr. stykket – betaling 

på mobilepay 546644 (mrk. stofmærke) eller 

kontant. 

Kontakt Bo Hansen mobil 29 21 50 63 eller 

boh@hotmail.dk  

  

mailto:boh@hotmail.dk
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Fra bestyrelsen 
 

Agility hold forår 2022  

Vi har en foreløbing aftale med en træner, så vi 

kan starte et begynderhold i foråret 2022. Der 

er lige nogle arbejdsforhold der skal afklares, 

før den endelig aftale kan komme på plads. 

Hunde skal min. være 12 mdr.  

Agility kan tidligst starte midt i april, da vores 

baneforhold på Baysvej ikke er optimale – der er tit for vådt. 

 

Hunseby Stadion 

Vi har haft en midlertidig aftale, så vi kunne bruge pladsen her i 

oktober, november og december til hundetræning.  

På pladsen er der et super lysanlæg, der har gjort det muligt at træne 

på hverdage.  

Der har været 5 hold der har trænet på banen. 

Hunseby GF skal lige vende tilbage om de vil forlænge aftalen med 

os, og om de vil stille nye ”krav”  

Bestyrelsen tager herefter stilling til om vi skal forlænge aftale. 

Jeg håber det lykkes – der er pt. ikke andre aktiviteter på pladsen. 

 

Vintertræning/fællestræning vinter 2022 
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. 
 

Første gang er søndag d. 9. januar 2022 i Hylddalen 

Mødested: parkeringsplads ved Bangshave. 

Vibeke har kaffe og kage med første gang. 

HUSK SELV AT TAGE KOPPER MED 
 

Efterfølgende gange (mødesteder) aftales d. 1. gang.  

Kontakt evt. Bo, mail boh@hotmail.dk  
 

Mulige træningssteder er ved Hunseby strand, Østofteskoven, området 

ved frilandsmuseet, ved Blæsenborgsskolen og industrikvarteret m.m.  

mailto:boh@hotmail.dk
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Julemærkemarch søndag d. 5. december 
 

 

Et stop på dagens rute – antal af deltagere generelt var halveret. 

Der var ca. 400 med på dagen. Gebyret går til et godt formål. 
 

 

Valentin gåtur fra Maxi Zoo 
Jeg går ud fra at der arrangeres tur igen i 2022 – plejer at være en af 

weekenderne op til uge 7. Der udsendes nærmere herom. 

Sidste år gik vi i Nakskov. 
 

 
Skilt set i Sundby i fm. en tidligere Valentin gåtur fra Maxi Zoo  
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Nose Work – træning i Hunseby 

Træner: Jette  

    
Veronika og Betina 
 

                    
Maddie og Lise-Lotte 
 

 

 
 

 
 
  
 
 
 



14 
 

Hvalpehold 5 
Træner: Flemming 

Træning på Hunseby Stadion (i kunstlys) 
 

 

 

 

  
Fotos: Asger Poulsen 
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Hvalpehold 5 
Træner: Flemming 

Bytur 4. december 
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Aktiviteter på legeplads ved gavl af Det Gamle Rådhus 
 

   
På vægten hos Børgesen 
 

   
I Lollandscenteret og ”hundehus” i Østergade 

 

Enkelte fotos er modtaget fra Flemming 
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Hvalpehold 6 – ”fortsættere” 
Træner: Lisbeth C. og hjælper Jytte Møss 

Træning på Hunseby Stadion 
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Hvalpehold 6 – ”fortsættere” 
12. december - ”skovtur” ved Hylddalen  
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Sidste træning før julepausen – der er 3 gange træning tilbage i det nye år 
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C-begyndere 
Træner: Marianne Kruse 

Træning på pladsen d. 20. november 
 

   
Smilla og Pernille 

    
Hector og Anni 

                
Balto og Dorte 

 

 

 

                                                                            Tinka og Bo   
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Unghundehold  
Træner: Lisbeth C. og hjælper Jytte Møss. 

Træning på Hunseby Stadion – afslutning d. 6. december 

  
Der skulle samles bogstaver og ordet julefred skulle sammensættes 
 

   
Jytte bidrog til julestemningen          Fælles hygge i klubhuset 
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Lydighed 
Træner: Anette.  

Træning på græsareal ved Frilandsmusset 

  
 

 
Anettes sidste hold i denne omgang 
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Vestlolland DCH – arrangement d. 8. januar 
 

 



24 
 

Tips m.m. 
Kom gerne med indlæg til nærværende – du kan havde nogle tips som  

andre hundeejere kunne have gavn af. 

 

  
Slow Feeder – kan nu købes hos jem&fix i Maribo til 19 kr. 

Kom leverpostej e. lign. mellem dupper – hunden skal slikke ”mad” fri, så 

den er helt rolig ved håndtering (vask og lign.) Det er en god løsning, 

især hvis man har en madglad hund. (man skal dog være obs på, at der 

ikke er for meget salt i mad) 

 
 

 

 

 

Fra redaktøren 
Alle klubbens medlemmer 

ønskes en glædelig jul og et godt 

nytår 

 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvj4vHqoXaAhXOLlAKHelfDvcQjRx6BAgAEAU&url=https://dyrlaegehusetiholte.dk/brevkasse/voksevaerk-hos-hunde/&psig=AOvVaw1Jcj4O40xSMCTxn_FEH2zA&ust=1521993699905413
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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 tidsskiftholdere på 

toilet, så de er tilgængelige når klubhus er aflåst  

mailto:boh@hotmail.dk

