
   

  

 

 

 

 

 

 

Foto: Falke 

Race: Cavalier King Charles Spaniel           
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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: 
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 

 

Hjælpetræner: 
Flemming Møller Nielsen 
Mobil 22 41 54 98 

 

 

 

mailto:boh@hotmail.dk
mailto:steen.j@lite.dk
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Aktivitetskalender år 2021 
Følg også med på klubbens hjemmeside samt Facebook  

Evt. klubaften – DVD vedr. spor d. 10. august  

Arbejdsdag søndag d. 29. august kl. 9.00 

 

Evt. klubmesterskab i lydighed d. 10. okt. hos Vestlolland DCH 
 

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 (juni 2021) 
 

 

Kære Medlemmer. 

Siden sidste har vi afholdt Generalforsamlingen, langt 

om længe. Se referatet andet sted i Vovsetidende. 

Vi har nu fuld bestyrelse igen, rigtig dejligt!!! 
  

Vi håber meget på en sommer og et efterår hvor restriktionerne i 

forbindelse med Covid 19 forsvinder, eller bliver begrænset betydeligt så 

der bliver plads til at afholde konkurrencer i hele Danmark. 
 

Vores forår har heldigvis været fyldt op med aktiviteter. Der har været 

rigtig godt gang i træningen. 

Hvalpeholdet er allerede færdigt og vi kan fortælle, at der senere på 

sommeren bliver udbudt 2 nye hvalpetræningshold. 

Unghundeholdet er lige startet og Familieholdet er ved at slutte. Rally, 

Nose Work og Anettes hold er også snart slut. 
 

Nu må vi så se hvilke træningshold vores aktive trænere byder ind med, 

når sommeren er slut!! 

Det får Bo Hansen styr på, han er vores nye koordinator og Susanne 

Vorsaa er vores nye sekretær, så nu har jeg ikke 2 poster, hvilket jeg 

sætter stor pris på.  
 

Jeg vil gerne bede jer om allerede nu at afsætte noget tid 

søndag d. 29. august!! 

Vi har planlagt at indkalde til arbejdsdag der. Der er ingen, der 

siger, at man skal være med hele dagen.  

1 time eller 2 er meget bedre end ingenting. 

 I får indkaldelsen ud, når vi nærmer os d. 29.8. Men måske er I 

og hundene på ferie, når den kommer. Derfor varsel om datoen 

allerede nu!!! 
 

Jeg vil gerne ønske alle en rigtig dejlig sommer sammen med jeres 

hunde. HUSK AT HUNDE IKKE MÅ EFTERLADES I EN VARM BIL!!!!!!! 
 

De bedste sommerhilsner til jer og jeres hunde fra 

 

Bente Jakobsen 
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Maribo civile Hundeførerforening       
 

Bestyrelsens beretning 2020 
 

Kære medlemmer. Dette er min første beretning som 

Formand her i DCH Maribo. Den bærer meget præg af 

at det meste af 2020 har der været meget lidt aktiviteter 

i vores klub p.g.a. Covid 19, og når der har været aktiviteter, har de været 

præget af alle de skiftende restriktioner, som vi på lige fod med andre 

klubber i hele Danmark har været underlagt. 

Det har været besværligt for vores trænere og her skal siges et stort tak 

til, at I alligevel havde nogle hold. 
 

I 2020 havde vi 73 medlemmer og deraf er foreløbig 43 medlemmer 

fortsat her i 2021, men der er jo kommet nye til, så vi har i alt 63 

medlemmer. 
 

Vi nåede at afholde en enkel Kredskonkurrence i Rally, hvor vi fik pæne 

resultater med hjem. 

I Begynder klassen fik Balder og Signe en 2. plads og Ice og Henriette fik 

3. pladsen.  

I Øvet klasse fik Alaska og Flemming en 2. plads. 

I Ekspert klassen fik Samson og Trine en 2. plads og i Åben klasse fik de 

en 3.plads 
 

Derefter blev det stort set umuligt at afholde konkurrencer, så alle 

Klubmesterskaber blev desværre aflyst. 

Heldigvis tyder alt nu på, at 2021 bliver mere normal mht. afholdelse af 

konkurrencer og alle vores træningshold er i fuld gang og har været det i 

et stykke tid nu 
 

Vi har også valgt at aflyse den sædvanlige uddeling af diverse pokaler, 

som vi ellers plejer at udlevere ved årets generalforsamling. 
 

Men vi skal da fejre vores jubilarer. Det drejer sig om Susanne Vorsaa, 

der har været medlem i 10 år. Stort til lykke til hende. Og Bo har også 

været medlem i 10 år. Stort tillykke til ham. 

Og Vibeke Strange har været medlem i hele 25 år. Stort til lykke til hende 

også. 
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Vi skal i dag tage afsked med Anette og Leif, der 

begge har valgt at trække sig, dels som 

bestyrelsesmedlem og træner og som materiale 

ansvarlig. Tak for alt det arbejde I har lagt i vores 

lille klub. 
 

Et stort Tak til Anni for hendes arbejde med 

Kantinen, og til Bo for hans arbejde med Vovsetidende og for alle de fine 

billeder han sørger for at få med. 

Der skal også siges tak til Steen for hans arbejde med også at være 

Webmaster. 

Og Tak til Henriette for hendes arbejde med Facebook. 

Tak til Vibeke for arbejdet med at forhandle Olivers. 
 

Og tak til Bodil, der endnu engang har forsøgt at få sponsoreret 

opførelsen af nye hundehuse via fondsmidler. 

Og endnu engang TAK til trænerne og træneraspiranterne for alt det 

arbejde og al den tid I bruger i MCH 
 

Jeg vil slutte med at sige et stort tak for vores sponsorer som er gavmilde 

med præmier til vores konkurrencer. Det drejer sig om Børgesens 

Dyrehandel, Maribo Dyrehospital, Dyrlægegården og Olivers. 

Lodsejerne skal også have et stort tak for at vi har kunne låne arealer til 

sportræning og ved konkurrencer. 
 

Vi har om lidt valg til bestyrelsen og jeg håber inderligt, at der er nogle, 

der ønsker at stille op så vi kan blive fuldtallige i Bestyrelsen. 

 

p.b.v. 

Bente Jakobsen 

formand 
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Maribo civile Hundeførerforening       
 

Referat fra Generalforsamlingen d. 
27.5.2021 

 
1. Valg af Dirigent: Lisbeth Christensen. 
2. Bestyrelsens beretning v/ Bente: Godkendt  
3. Regnskabsaflæggelse v/ Steen: Godkendt 
4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr for 2022,  
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Godkendt. 
5. Indkomne forslag. Der var indkommet 2 stk.  

Bo trækker hans og Flemmings godkendes med lidt småændringer.       
Se den vedlagte vedtægtsændring renskrevet af Steen. 

6. Valg af formand- Bente er ikke på valg i år. 
7. Valg af kasserer – Steen genopstiller og bliver valgt. 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Anette på valg og 

genopstiller ikke- Susanne Vorsaa valgt. 
 Tom plads som bestyrelsesmedlem i 2 år: Bo Hansen valgt. 
9. Valg af 1. suppleant for 1 år: Ulla Kophmann Pedersen valgt 

Valg af 2. suppleant for 2 år: ingen valgte at stille op, derfor nu tom 
plads 

10. Valg af Revisor for 2. årig periode. Lisbeth Christensen er på valg og 
genopstiller- Valgt 
Da Bo Hansen er blevet valgt ind i bestyrelsen, er der også valg for en 
1. årig periode: Anni Pedersen er 1. suppleant og spørges om hun 
ønsker at indtræde på posten. 

11. Valg af revisor suppleant. Bodil Poulsen er på valg og genopstiller- 
valgt 
Trine Møller Nielsen bliver valgt for en 2-årig periode, hvis Anni 
Pedersen ikke ønsker at træde ind som revisor, so Bodil Poulsen 
bliver revisor. 

12. Evt.: Debat om tidsfristen for indkomne forslag til Generalforsamlingen 
som ifølge § 5 i vedtægterne nu er d. 31.12. Den nyvalgte bestyrelse 
tager stilling til om der til næste generalforsamling skal laves en 
vedtægtsændring. 
Indsamling til Dyrefonden: 284 kr. Steen sørger for overførsel af disse 
penge. 

 
Referenter: Vibeke Strange og Anette Thorius  
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Hold efterår 2021 
 

Hvalpemotivation 2-6 mdr. v/Susanne 
Opstart 19. august (hold 3) 
(der kommer et hold 4 senere på efteråret – 
planlagt opstart er pt. 14. okt.) 
 
Kursushold for unghunde 6-18 mdr. 
v/Lisbeth. Opstart er ikke fastsat 
 
Lydighed v/Anette 
Anette har pt. ikke besluttet om hun forsætter i 
efteråret pga. manglende heldbredmæssig afklaring. 
 
C-beg. lydighed v/Marianne  
Opstart er ikke fastsat (sidst i august) 
 
Familiehundetræning v/Bodil – tirsdage kl. 18.30 – 19.30 

Opstart tirsdag d. 10. august 
 
Rally 1 - begyndere/let øvet v/Trine (på tirsdage) 
Rally 2 - øvede v/Trine 
Opstart er ikke fastsat 
 
Nose work for de let øvede v/Jette (lørdage evt. søndage) 
Nose work for videregående v/Jette (lørdage evt. søndage) 
Opstart er lørdag 7. august (kl. 11.00 og 12.15) 
 
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. 
 

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

 

Kursushold: 250 kr. pr. hold 
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Fra redaktøren 

Vovsetidende udsendes først her i juli mod normalt i maj 

måned. 

Pga. Coronapandemien var vores generalforsamling 

udsat og den nye bestyrelse skulle lige konstituere sig. 

Jeg har indsat de hold der forventes at blive oprettet i 

efteråret. 

Enkelte hold er allerede oprettet, så man kan tilmelde sig nu.  
 

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 kommer et rigtigt skilt på lågen senere på sommeren. 
 

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 !! 

 

 

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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Agility forår 2022 – efterlysning. 
Skal vi have Agility i klubben igen ?? 
 

Der har ikke være Agilityhold de sidste år i klubben pga. manglende 

trænere. Vi har alle redskaber/forhindringer i klubben – 

det kan dog være de kræver lidt eftersyn. 

Jeg har været hundeløs i ca. 3 år – gik til Agility med min 

tidligere Toller Asta. Jeg har nu en Tollerhvalp på 5 mdr. 

og vi kunne godt tænke os at gå til Agility. Det jeg gik til 

før, var kunne noget begynder, så jeg har begrænset 

erfaring.  

Jeg søger medlemmer og andre der gerne vil være med til at starte 

Agility op igen. Jeg søger også trænere. Hvis det ikke er muligt at finde 

en træner så evt. ”gæstetrænere”, så der bliver dage med selvtræning. 

 

Kontakt mig venligst på mail Boh@hotmail.dk hvis det har din interesse. 

Det kunne være vi kunne mødes her i efteråret til en enkelt træningsdag 

og for at snakke om det kommende forløb – er der interesse for et 

begynderhold i forår 2022  

 

 
Agility år 2016 
 

              
 

 

                                                                                       

 

  

mailto:Boh@hotmail.dk
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Resultater fra konkurrencer i foråret 2021 
 

Rally   IB = Ikke bestået. 
 

Trine/Samson 

25/4 Fladså ekspert 79p 2. plads  roset 

  åben 79p 7.plads 

 

9/5 Vordingborg ekspert IB 

  åben 71p 3. plads  pokal 

 

15/5 Kalundborg ekspert 92p 1. plads  pokal 

  åben 94p 2. plads  pokal 

 

13/6 Odense ekspert 81p 2. plads  pokal 

  åben 95p 4. plads 

 

20/6 Jyderup ekspert 99p 2. plads  roset 

  åben 100p 1. plads  roset 

 

Flemming/Alaska 

25/4 Fladså øvet 91p 3. plads  roset 

  åben 68p 10. plads 

 

9/5 Vordingborg ekspert IB 

  åben 30p 7. plads 

 

15/5 Kalundborg ekspert 85p 3. plads 

  åben 60p 5. plads 

 

13/6 Odense ekspert 70p 4. plads 

  åben 73p 6. plads 

 

20/6 Jyderup ekspert IB 

  åben 85p 7. plads 

 

Henriette/Ice 

25/4 Fladså begynder 91p 2. plads  roset 

 

9/5 Vordingborg begynder 76p 4. plads 
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Fotos fra Rallykonkurrencer 
 

Fra Fladså d. 25/4 – Samson belønnes og Samson og Alaska m. rosetter 

     
Samsom/Trine - præmier fra Fladså 25/4 og Jyderup 20/6 
 

    
Præmieoverrækkelse Ice/Henriette (Fladså) og Samson/Trine 

(Kalundborg) 
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Lydighed i klasse B 
 

Flemming/Alaska 

Haslev d. 11/4 B klasse 107,05 point. (19. plads) 

Roskilde d. 2/5 B klasse 90,35 point. (24. plads) 

 

Trine/Samson 

Haslev d. 11/4 B klasse 159,50 point. (6. plads) 

Roskilde d. 2/5 B klasse 157,30 point. (11. plads)                    

                      Rally: Samson  

                   20/6 i Jyderup 

 

 

Sporarbejde – ”klubaften” 
OBS: for alle medlemmer  
Familieholdet skal gå spor her i efteråret.   
Jeg har en DVD ”på sporet” udarbejdet at 

Vibeke Gyldenkærne. 

DVD-en fortæller alt grundlæggende om at træne/gå spor.  

(se evt. hendes hjemmeside www.gyldenkaerne.eu) 

Jeg har investeret i en projektor og vil kunne vise DVD-en i klubben. 

Pt. er det planen at DVD-en vises tirsdag d. 10. august i klubhuset kl. ca. 

19.45 efter første træning på familieholdet. 

Alle er velkomne – jeg kender pt. ikke Corona restriktioner på det 

tidspunkt – det er indendørs, men Coronapas er nok nødvendigt.  

Man behøver ikke at træne spor til konkurrence – spor (incl. søg) er en 

god aktivitet til at beskæftige sin hund – dog lidt forskelligt afhængig af 

hunderacen. 

Er du interesseret, så skriv til mig på mail 

boh@hotmail.dk  

 

Bo Hansen 

  

mailto:boh@hotmail.dk
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Materialeudvalg - efterlysning 
 

 

Kære medlemmer 

Anettes mand, Leif, har stået for materialeudvalget helt alene i lang tid. 

Han har bl.a. sørget for græsslåningen, der hvor kommunens maskine 

ikke kan komme til. 

Han vil godt fortsætte lidt med dette, men der er et STORT behov for at 

andre bliver ansvarlige for bestilling/indkøb af manglende materialer, tjek 

på huset tilstand og opsyn med, at der ikke er huller i hegnet, så vores 

dyrebare hunde ikke lige pludselig befinder sig på motorvejen eller 

køreteknisk anlæg!!! 

Leif agter heller ikke at fortsætte i det uendelige, så vi søger med lys og 

lygte efter en, der vil være materiale ansvarlig. 

Vi i bestyrelsen håber på at I vil give en hånd med, for hvis vi ikke har 

nogle frivillige til dette, bliver klubbens kasse hurtigt tom, hvis vi skal 

betale os fra græsslåning og reparationer. 

Ret meget gerne henvendelse til mig på: perlesbal@gmail.com eller 

mobil 50 99 31 33 

 

På bestyrelsens vegne 

Bente Jakobsen 

formand 

 

 

  

mailto:perlesbal@gmail.com
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Hvalpehold 1 – forår 
Træner/hjælpetrænere: Marianne, Flemming og Lene 

 
Foto fra første træningsdag – i alt 9 hvalpe (Loke/Marlene var ikke startet) 

 
Orientering ved første træningsdag – med god Corona afstand.

 
Foto fra sidste træningsdag 



16 
 

Hvalpehold 1 – fotos fra bytur 

 
Samling ved parkeringsplads 
 

  
Besøg på stationen 

   
På vej til den nye legeplads ved det gamle rådhus på Maribo Torv 
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Trampolinerne blev testet – næsten alle prøvede dem. 
 

    
Der var diverse udfordringer, der skulle prøves 
 

   
Hygge før og efter træning 
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Hvalpehold 1 – miljøtræning 
Vi var på besøg hos Falke/Lissi  

(var en del af holdet) i Brarup.  

 

På landstedet var der forskellige dyr - 

kaniner, høns, gæs og heste, samt 

mange andre muligheder, som bold-

bassin, diverse forhindringsbaner, sansegynge, og et redskabsrum med 

hø/halm m.m. Vi sluttede med kaffe, kage m.m. 

Det var en stor oplevelse for hunde og hundefører – vi siger et stort tak 

for denne oplevelse.  
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Der var tæt kontakt til hesten Findus (Hunde Balto, Tinka, Eigil og Manfred) 
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De der kaniner var meget interresante – og de var ikke særlig bange. 

 

  
Tinka og Balto får lov til at snuse til helt nyfødte kaninunger. 
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En god dag er forbi – mange nye indtryk og trætte hunde 
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Hvalpehold 2 - sommer 
Trænere Marianne og Flemming 

 
Diverse øvelser fra kegle 

   

  
Gennem tunnel for første gang. 

 

Unghundehold forår – hold 1 
Træner: Lisbeth 
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Balancen trænes/styrkes 

 

Familieholdet 
Træning i Østofteskoven 

   

    
Træning på tæppe – Vicki skal dog lige tjekke om Bodil har en godbid.  
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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 plastkassen udv. 

ved hoveddør 

mailto:boh@hotmail.dk

