
   

 

 

 

 

Foto: Olaf og Aiio 

Race: Engelsk Mastiff og Rottweiler           
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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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Aktivitetskalender år 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


4 
 

Formandens hjørne  
 

Kære medlemmer. 

 

Siden sidste ”Vovsetidende” blev sendt ud til jer blev 

generalforsamlingen aflyst pga. coronarestriktionerne. 

Desværre kan vi ikke sætte dato på generalforsamlin-

gen endnu. Det afhænger af hvornår der bliver løsnet op på 

restriktionerne fra regeringens side af. 

Denne aflysning har også indebåret, at Anette stadig er i vores bestyrelse 

og har nu tilbudt at fortsætte lidt endnu som træner på det lydighedshold, 

hun så fremragende har trænet i mange år efterhånden. Hun ønsker ikke 

at det bliver fast hver søndag, men laver en langtidsplan, hvor der er luft 

imellem datoerne. 

Marianne starter hvalpehold op højst sandsynligt d.20. april.  

Lisbeth starter unghundehold – opstart kendes pt. ikke. 

Lisbeth vil følge hvalpeholdet lidt, så der bliver en mere flydende 

overgang til unghundeholdet. 

Og resten af holdene starter også op i marts og april måned. 

Dejligt der blev løsnet op mht. udendørs aktiviteter i sportsklubber, det 

har endelig givet os mulighed for at komme i gang igen. 

Vi mangler stadig en afløser for Anette, så vi kan tilbyde hunde og ejere 

Lydighedtræning efter hvalpe- og unghundehold. 
 

Ellers har jeg ikke andet denne gang end en vigtig påmindelse 
 

HUSK AT SAMLE JERES HUNDES EFTERLADENSKABER 

OP, DESVÆRRE ER DER RIGTIG MANGE HUNDELORTE  

PÅ VORES AREAL PÅ BAYSVEJ. 
 

Det er jo ikke sikkert, at det er klubbens medlemmer der 

glemmer dette, da der helt sikkert også er andre mennesker 

og hunde, der benytter sig af vores indhegnede areal. Jeg har 

selv set en kvinde med en hund vende skyndsomt om, da hun så, at der 

var nogle på pladsen!! Og hun var ikke en af vores medlemmer!! 
 

Med et ønske om et dejligt forår og et håb om snarlig afholdelse af 

generalforsamling slutter jeg denne gang. 

 

Mange forårshilsner fra  

Bente 
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Coronarestriktioner fra 16. marts 

 

 
 

Hold op til 25 personer er nu tilladt 

udendørs, dog kan det forventes at der 

er stadig er restriktioner i at samles i 

vores klubhus. 

 

Kommer der nye udmeldinger fra DCH der har betydning, vil de blive 

sendt videre til jer.   
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Hold forår 2021 
 

Hvalpemotivation 2-6 mdr. v/Marianne  
Opstart omkring 20. april 
 

Kursushold for unghunde 6-18 mdr. 
v/Lisbeth. Opstart er ikke fastsat 
 

Lydighed v/Anette – søndage kl. 10.00 
Er startet  
 

Familiehundetræning v/Bodil – tirsdage kl. 

18.30 – 19.30 

Starter tirsdag d. 13. april 
 
Rally 1 - begyndere/let øvet v/Trine 
Rally 2 - øvede v/Trine 
Lørdage – er startet 
 

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

Dog parkour v/Lisbeth – manglende lektioner fra 2020 pågår 
 

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) 
 

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. 
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Fra redaktøren 

Vovsetidende udsendes først her i marts mod normalt i februar måned. 

Pga. Coronapandemien har al ting ligget stille og først nu er der ved at 

komme gang i den igen. Jeg har manglet materiale til bladet. 

I dette nr. af Vovsetiden har Marianne Kruse heldigvis bidraget med 

materiale – stor tak for det.  
 

              
 

 

                                                                                       

 

 

HUSK AT HÆNGE KÆDERNE VED HUNDE PARKERINGEN OP 
EFTER BRUG - DETTE AF HENSYN TIL GRÆSSLÅNINGEN !! 

 

Aiio i en Coronatid! 
 

Aiio ....året 2020 ...ja det burde ha' være året hvor der skulle optimeres 

på træningen - Aiio har ikke være den mest sikre hund - det har betydet 

at der brugt en hel del tid på at gøre hende fortrolig og glad for 

mennesker og ikke blive utryg i nye omgivelser (den skal der stadig 

arbejdes med) ... Meeen træningen har absolut ikke været optimalt - der 

er så også gået lidt Corona-kartoffel i ejeren, så det hjælper jo så heller 

ikke... 

 

Heldigvis har hun trænet lidt og været på forskelle kurser med forskellige 

instruktører.  

Hun har fået sin UHM i hus og bestået sin BH (Vi nåede det hele på en 

weekend) - al ting har været lukket ned, så åbnet op igen hvorefter at 

lukke ned .... så det er bare at slå til når muligheden er der - i hvert fald i 

et år som 2020. 

 

Tekst: Marianne Kruse 
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Fotos fra Marianne (til tekst på side 7) 
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Et år i Coronaens tegn! 
Det har været et  år, som ingen andre - Det er vist gået op for langt de 

fleste...Men nu prøver vi igen - og håber på at der kan trænes hund 

og  der må hygges og snakkes når man møder op til en omgang 

træning... 

For mit vedkommende startede 2020 op i  februar med at der skulle 

starte nye hvalpe og ejere op til en omgang hvalpemotivation i McH ... det 

gik faktisk rigtig godt med en blanding snak og 'træning' ..pladen var lagt 

for  hvad der skulle gennemgås - så der skulle være en base i klubben, 

de første par gange og så var det ellers ud at opleve verden - Jeps vi var 

da heldigvis så heldige at vi nåede at én gang udenfor klubbensarealer ... 

Hvalpene fik den oplevelse at være i og omkring et motionscenter... men 

så sluttede ALT så også der!  

Holdet blev startet op igen ...men uden at det blev det samme (der skulle 

holdes afstand ect) og hvalpene - havde vokset sig til unghunde ....men 

heldigvis fik de en afslutning på holdet ! 

 

Ellers er det blevet til et hvalpehold mere  - Det blev startet op med et 

Coronakorrekt antal hunde - der plejer altid at være mange familiemed-

lemmer med til sådan en omgang hvalpemotivation - men det måtte man 

jo ikke! 

Hvalpe fik dog set lidt andet en klubben, bl.a. en herlig tur på en gård 

med køer. 

 

Et mini 'spor-forløb for begyndere' blev det også til... 

 

Men når man, som træner, gerne vil at det foregår nogenlunde optimalt... 

så har året 2020 bare ikke været året - Men jeg håber dog alligevel at det 

var bedre for fører og hunde at komme til en omgang 'træning' end at 

blive hjemme ... 

 

Krydser så meget fingere for at 2021 kommer ordentligt i gang ... Så der 

er håb for at McH kan fungere som en klub i fremtiden. 

 

Tekst: 

Marianne Kruse 
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  Fotos fra Marianne (til tekst på side 9)  
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HUNDENS ANATOMI - kort fortalt          
 
SNUDEN: Lugteapparat, reagerer omgående på ubevogtede bøffer og 
andet godt. 
 
ØJNE: Optisk syn, stiller skarpt ind på løse katte i op til 2 km afstand. 
 
TUNGEN: Renseklud til barneansigter og vinduer. 
 
TÆNDER: Skarpe fremspring. Omformer møbler, sko og lign. til ragelse. 
 
FORPOTER: Graveredskaber, graver planter, buske o.lign op, graver 
kødben, tegnebøger, bilnøgler og hjemmesko ned. 
 
BAGPOTER: Har 4 gear: lavt ved indkald, medium ved leg, højt: cykler, 
biler, katte og mad og bak ved dyrlægebesøg. 
 
HALEN: Signalapparat, bruges til at: fjerne askebægre, vaser, kgl. 
Porcelæn, kaffekopper og lign. fra bordet. 
 
HALSEN: Forlængerstykke, fastholder halsbånd, line, hundetegn og 
hoved til kroppen. 
 
PELS: Dækfibre, findes i mange farver på tæpper, møbler, tøj og i maden 
 
MAVEN: Galvaniseret beholder til sten, pinde, kødben, mad, legetøj og 
postbude. 
 
HJERTET: Er selvfølgelig lig med 24 karat guld 
 

                          

Modtaget fra Marianne   
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Dog Parkour v/Lisbeth 2020/2021 
 

2 gange i efteråret blev aflyst pga. Corana – kursusholdet er genoptaget 
her i marts, men på dagen søndag d. 14. marts var det rigtigt ØV-vejr. 
Meisje (Stabyhoun) og Helle stille dog op med ekstra øvelser i pausen for 
fotografens skyld. Træning foregik ved Bangshave parkeringsplads. 
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Her er Lisbeth i gang med at træne 
med sin egen hund, Darbrik 
(Newfoundlænder) 

Fotos modtaget fra Lisbeth 
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Fællestræning forår 2021 
Træning i Østofteskoven 14. marts (3 stk. fotos modtaget af Leif) 

 
Træning på det åbne areal 
 

   
My og Bente - opstart på feltsøg 
 

   My og Bente – feltsøg 
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Træning i Østofteskoven 

   
Ib og Ulla – dæk og fremadsendelse (Ib mente at spande skulle med tilbage) 
 

 
Katie, Leif og Bodil – Katie i dæk på tæppe og feltsøg 
 

 
Katie fyldte et år på dagen – så blev der ”serveret” flødeboller. 
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Træning på grønt areal/legeplads ved kajakkluben (21. marts) 

 Vicki og Vibeke  
 

  
Abby og Ib (badesjov)               Ib synes at han skulle hygge lidt. 
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 Konkurrenceplan 2021 
(obs, der kan ske ændringer i disse Coronatider) 
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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. 

Blade er nu også placeret i plastkassen udv. 

ved hoveddør 

mailto:boh@hotmail.dk

