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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  

DM i DCH´s regi afholdes 25-26 september i Vejen 

Agility – Introkursus søndag d. 3. oktober 

Rally – klubmesterskab søndag d. 31. oktober  
 

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
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 Formandens hjørne (september 2021) 
 

 

 

Så er efterårets måneder startet. 

 Når I får Vovsetidende har vi lige afholdt en 

arbejdsdag d.29.8.  I skrivende stund er den ikke 

afholdt og Bo skal jo have noget tid til at lave Vovsetidende og jeg skal 

holde sommerferie, så den må I høre om senere, men jeg håber på, at vi 

havde stort fremmøde til dagen!!  
 

Jeg håber I alle har haft en dejlig sommer og nu nyder at være i gang 

med diverse hold for fuld skrue igen.  

Jeg selv og My hygger mig med Bodils Familiehundehold tirsdage aftener 

rundt omkring på Lolland. 
 

Der er gang i mange hold og Marianne har sagt ja til at tage et C-

begynder hold fra d. 2. oktober. 

Endnu engang tak til vores aktive og engagerede trænere og aspiranter. 
 

Vi er så heldige at Søren Hasemann har meldt sig som 

materialeansvarlig. Han har fået sin nøgle og går på med krum hals.  

STOR TAK TIL HAM!!! 

Søren har en livlig brun labrador der hedder Nanna, som han lufter 

jævnligt på klubbens arealer.  
 

Jeg regner med, at I alle nyder, at vi så småt er i gang med et ”normalt” 

Danmark igen uden mange restriktioner. Faktisk burde de sidste være 

ophørt når I får Vovsetidende. HURRA for dette. 
 

Derfor regner jeg også med, at jeg i næste Vovsetidende kan melde en 

dato ud for en julefrokost og at nogen vil være ansvarlige for afholdelse af 

denne.  
 

Mange sensommerhilsner fra 

Bente Jakobsen 

 

 
Fra redaktøren 

Vovsetidende udsendes lidt forskudt i år 

 

  

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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Arbejdsdag søndag d. 29. august. 
Der var mødt 6 op på arbejdsdagen: Ulla Pedersen, Bente Jacobsen, 

Søren Hassemann, Steen Jørgensen, Bodil Poulsen og Bo Hansen. 

Dagen startede med morgenmad. 
 

  
Bente og Bodil tog sig af rengøringen indendørs 
 

      
Ulla ordnede vores fliseareal – det pyntede utroligt meget. 

Søren gjorde klar til at malede træværket – det var for vådt til at male på 

dagen, men Søren har efterfølgende malet træværket. 
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Steen og Bo ordnede diverse udv. på banen. Stien langs volden blev 

gjort farbar igen. Vores skraldespande blev tømt – det var meget 

nødvendigt. Dagen sluttede med et velfortjent ”madbord” 
 

 

 
Adgang til vores anlæg er nu strammet op. 

Nyt skilt er monteret på lågen.  

Tak til alle der var mødt på dagen. 
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Hold efterår 2021 
 

Hvalpemotivation 2-6 mdr. v/Susanne 
Søndage (hold 3) kl. 9.30 – enkelte lørdage 
 
Hvalpemotivation 2-6 mdr. v/Lisbeth 
Lørdage kl. 11.30 (hold 4) – er startet 
 
Kursushold for unghunde 6-18 mdr. v/Lisbeth.  
Begyndere mandage kl. 17.30 
Fortsættere mandage kl. 19.00  
 
Tips og Tricks v/Lisbeth.  
Lørdage kl. 10.00 (der er ikke træning hver lørdag) 
 
Lydighed v/Anette 
Søndage kl. 10.00 – starter d. 26 sept. (er ikke hver søndag) 
 
C-beg. lydighed v/Marianne  
Lørdage kl. 10.00 - starter op lørdag d. 2. oktober 
 
Familiehundetræning v/Bodil – tirsdage kl. 18.30 – 19.30 

 
Rally 1 - begyndere/let øvet v/Trine søndage kl. 10.45 (DLG´s anlæg) 
Rally 2 - øvede v/Trine søndage kl. 9.00 (DLG´s anlæg) 
(der er ikke træning hver weekend – træning enkelte lørdage) 
 
Nose work for de let øvede v/Jette (lørdage kl. 11.00) 
Nose work for videregående v/Jette (lørdage kl. 12.30) 
(der er ikke træning hver lørdag) 
 
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) 

 

Kursushold: 250 kr. pr. hold 
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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.  
 

 
 

  
 

Skilt på lågen. 

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

kommer til pladsen det. 

 

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

Agility hold forår 2022 - efterlysning 

Der efterlyses en træner til et begynderhold – har du selv lyst eller 

kender du nogen der ville varetage dette job, så kontakt Bo Hansen 

mobil 29 21 50 63 eller boh@hotmail.dk  

 

 

 

 

Klubmesterskab i lydighed 2021 m.m. 

Bliver desværre aflyst i år – det skulle 

havde været afholdt hos DCH Vestlolland.  

En prøvekonkurrence i C- og D-klassen vil formentlig blive afholdt i 

foråret 2022 i forlængelse af Marianne`s C-begynder hold. 

Program for D-klassen vil blive bragt i næste Vovsetidende. 

 

DCH´s konkurrenceplan for 2022 

Er udsendt fra DCH – vil blive bragt i næste Vovsetidende. 

Der er planlagt 2 rallykonkurrencer hos os.  

 

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
mailto:boh@hotmail.dk
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Rally – klubmesterskab 
 

Indbydelse til klubmesterskab i rally søndag d. 31. oktober 2021                
 

Sted: DcH Maribo, Baysvej 5, 4930 Maribo 
 

Program: 

8.30 Morgenmad og info om de enkelte klasser ved dommer Louise 

Østengaard 

9.15 Orientering vedr. dagen 

9.30 Konkurrence start 
 

Klasser: begynder, øvet, ekspert og champion.   

Der tælles point i hver klasse på sammen måde som i åben klasse, det vil 

sige at alle får deres samlet point for sin klasse udleveret.   

Alle andre punkter i DcH rally’s regelsæt skal følges. 

Alle får et diplom. 

Ønsker du dit resultat skrevet i resultatbogen, skal du huske den. Men 

det er helt frivilligt om man vil have en bog.  

Man kan købe en, hvis man ikke har en i forvejen. 

Tilmelding: senest 22. oktober 2021 til tilmeldingdch@gmail.com 

Oplys: Navn, hundens navn og race samt klasse  

Pris: 100 kr. inkl. morgenmad som betales ved tilmelding til mobile Pay 

546644 eller til konto 9570 0012073771 – mrk. Klubmesterskab rally. 

Frokost: Ønsker du at deltage i frokosten (glæder både deltagerne og 

tilskuerne) SKAL du bestille og betale på mobile Pay 546644 eller til 

konto 9570 0012073771 – mrk. Frokost klubmesterskab rally. senest den 

22. oktober.   

 Dagens ret er suppe:  Prisen er 35 kr. 

Dommer: Louise Østengaard 

Vi glæder os til at se jer       

mailto:tilmeldingdch@gmail.com
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Resultater fra konkurrencer i foråret 2021 
 

Rally   IB = Ikke bestået. 
 

Trine/Samson 

28/8 Slagelse ekspert 86p 1. plads  pokal 

  åben 85p 3. plads  pokal 

 

29/8 Fladså ekspert 100p 3. plads  roset 

  åben 89p 3. plads  roset 

 

12/9 Vordingborg ekspert IB 

  åben 87 5. plads   

 

Trine/Samson er udtaget til DM den 25-26 september – STORT TILLYKKE 

 

Flemming/Alaska 

28/8 Slagelse ekspert IB 

  åben 91p 2. plads  pokal 

 

29/8 Fladså ekspert 100p 2. plads  roset 

  åben 87p 5. plads 

 

12/9 Vordingborg ekspert 70p  3. plads 

  åben  83p 6. plads 

 

Flemming/Alaska er pt. reserve til DM den 25-26 september 

 

Hanne/Tempo 

Hanne   

12/9 Vordingborg begynder 86p 2. plads  pokal 

  åben 43p 13. plads 

 

Lydighed i klasse B 
 

Ramona/Bobo 

15/8 Stevns B-klasse 179,10 3. plads  pokal  

(point giver en ½ oprykning til kl. A – tillykke med det) 
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Fotos fra Rallykonkurrencer 
 

                 
Slagelse, Samson (1. og 3. plads)        Slagelse, Samson (2 3. pladser)  
 

                  
Slagelse, Alaska (2. plads)                   Fladså, Alaska (2. plads) 
 

  
Vordingborg, Hanne/Tempo (2. plads) 
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Hvalpehold 2 – bytur d. 24. juli 
Trænere: Flemming og Marianne 

  
Turen startede på parkeringspladsen overfor Rådhuset. Første stop var 

en tur på stationen. Tinka gik på dagen en ”klasse” om. 
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Turen gik videre til Torvet – der var torvedag. 
 

  
Legeplads ved det gamle Rådhus. 
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Legeplads ved det gamle Rådhus 
 

  
”børnelegeting” i Lollandscenteret afprøves. 
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Fra Lollands Centeret gik turen videre til Dyrehandler Børgesen – her  

var pause. Enkelte hunde var på vægten. 
 

   
 

  
Det var nogle trætte hvalpe der kom tilbage til parkeringspladsen. 

Enzo kunne ikke engang løfte hoved op fra vandskålen. 

Dorte Gade var fraværende på dagen. 
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Hvalpehold 3 – efterår 
Træner: Susanne V.  
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Pause i træningen 
 

 
 

       

21. august – den første rigtige træningslektion 
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Hvalpehold 4 - efterår 
Trænere Lisbeth C. – hjælper Jytte Møss 

  
Første træningslektion – holdet var ikke fuldtalligt, da nogle kun lige  

havde hentet hvalp hjem og andre først får hvalp senere. 
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Unghundehold efterår – hold 1 
Træner: Lisbeth C. og hjælper Jytte Møss 
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Unghundehold efterår – fortsættere 
Træner: Lisbeth C. og hjælper Jytte Møss 
 

  
Balto´s bagparti bliver undersøgt af Lisbeth – det kan Lisbeth også.  
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Rally - øvede 
Træner: Trine 

 
 

 
 

 
DLGs anlæg – banegennemgang.  
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Nose Work  
Øvet hold, træner Jette – træning på bagsiden DLG´s bygninger 
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Familieholdet 
Sportræning på Kaløvej – på en mark direkte ned til vandet. 

 
Der lægges spor  
 

 
Katie/Jane går spor overvåget af træner Bodil 
 

   
Fifty/Hedie og Calle/Anette går spor overvåget af træner Bodil 
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Ollie/Mette og Veronica/Betina går spor overvåget af træner Bodil 
 

 
Der var 3 sporleksioner på Kaløvej. Solnedgangen var en god afslutning. 

Fotos: Leif Hansen incl. fra Bandholm Strand. 

 

Familieholdet 
Store badedag på Bandholm Strand 
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Flere hunde fik rykket nogle grænser ift. vand – de blev nok lokket med af 

”vandhundene”. Der var også søg i sand m.m. Her var fotografen optaget.  
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Solnedgang efterår 2021 – set mod nord fra klubhuset. 
 

 
Vores fliseareal rengjort/ordnet på arbejdsdagen – det pyntede.  
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Tips m.m. 
Kom gerne med indlæg til nærværende – du kan havde nogle tips som  

andre hundeejere kunne have gavn af. 

 

  
Slow Feeder – købt som slagvare i Normal i Nykøbing F. til 25 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) 

 

Bøger til hundefolk 

    
Jeg kan anbefale bøger skrevet af Gwen Bailey, fordi de er nemt læselige 

og er med mange illustrationer/fotos. Hvalpebogen er købt som slagvare i 

Rema 1000 til 69 kr her i efteråret. Der er illistrationer/fotos af diverse tips 

og tricks. 
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Vandskål – undgå vandspild 

   
Vores Tollerhvalp kun tømme hele vandskålen ud på gulvet i bryggerset. 

Gulvet sejlede tit i vand.  

Løsningen var nærværende vandskål – vandskålen er med et flyde låg. 

Tinka drikker fint af den. 

Vi har også haft voksne hunde på besøg, og der er ikke noget vandspild 

efter dem, som der tidligere har været. 

Skålen er købt til 60 kr. som partivare i Super Brugsen i Maribo   

 

ADVARSEL: 
 

  
 

Tinka (tollerhvalp) lå tit på trappestenen og solede sig. Desværre kunne 

hendes ”hundetegn” udformet som et kødben lige låse sig fast i skrabe-

risten (er løs i ramme). En dag kom der et gennemtrængende hyl fra 

gården og det blev ved. Tinka havde trukken risten efter sig 8-10 meter 

før hun kom fri. (vi var hjemme den dag, men ikke lige i nærheden) 

Stakkels, stakkels, stakkels Tinka – heldigvis var der tilsynladende ikke 

sket hende noget. 

Hun var dog i en periode meget udtryk når halsbåndet skulle af og på.  

Hun har nu fået et lille rundt hundetegn og efter anbefaling fra Børgensen 

er hundetegnet fastgjort, der hvor halsbåndet kan udvides. Det gør 

samtidig at man ikke sætter hundsnoren forkert på (ikke i hundetegnets  

ring)  
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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

