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Kontaktpersoner: 
Generelt: Bente (formand) mobil 50 99 31 33 mail perlesbal@gmail.com 
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Formandens hjørne  
 

 
Kære Medlemmer. 
 
Så er vi et par måneder inde i 2022. Jeg håber, at alle 
er kommet godt ind idet nye år. 
 
Tiden flyver og siden sidst har der været afholdt Generalforsamling. 
Referatet ses andet sted i Vovsetidende.    
 
Der har også været afholdt Træner/instruktørmøde, hvor der bl.a. blev 
lagt gode planer for hold i foråret. 
Jeg har været til Kreds 6 generalforsamling sammen med Trine og 
Flemming Møller Nielsen. Referat derfra kan læses på Kreds 6 hjemme-
side. 
 
Siden sidst er også skaffet sporarealer og aktive medlemmer er i gang 
med at skaffe endnu flere. Tak til jer. 
 
Det har været en succes at bruge Hunseby Stadion i vinterperioden. Det 
koster klubben det der forbruges af strøm og derfor skal der tages stilling 
til videre brug af stedet. 
Da der skal opstartes et begynder agilityhold af vores nye Instruktør/ 
træner, Miriam (velkommen til hende) er der behov for at der inden 
påsken bliver gennemgået og rengjort agility redskaberne. Derfor har vi 
planlagt en arbejdsdag lørdag d. 9. april. 
Se mere om dette andetsteds i Vovsetidende. 
Jeg glæder mig til en god og aktiv dag, sammen med jer der melder sig 
til. 
 
Jeg ser frem til et forår med masser af aktivitet igen i DCH Maribo og 
ønsker alle et godt forår. 
 
De varmeste (næsten) forårshilsner fra 
Bente Jakobsen      
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Arbejdsdag lørdag d. 9. april kl. 9.00 
 

 

Kære Medlemmer: 
  
Så afholder vi igen en arbejdsdag. Det bliver lørdag d. 9.april 
Vi er vært for lidt morgenmad kl. 9.00 (tilmelding til Bente på mail eller 
sms er nødvendigt til dette af hensyn til indkøb senest torsdag d. 7.april) 
Drikkevarer sørger vi selvfølgelig også for i løbet af dagen. Hvis sulten 
melder sig senere på dagen, skal vi også nok sørge for noget spiseligt til 
det arbejdende folk!! 
 

Efter morgenmaden går vi i gang med diverse gøremål. Vi håber på godt 
vejr, så vi kan få gennemgået og repareret agility redskaberne, så de er 
klar til brug, når Miriam opstarter agility. (omtalt andet sted i 
Vovsetidende) 
 

Derudover trænger fliserne sikkert igen til at få fjernet ukrudt. Dette 
gælder både gangstien og terrassen. 
De næsten altid meget fyldte skraldeposer udenfor skal tømmes. 
Klubhus og toilet skal rengøres og vinduerne vaskes. 
Hegnet skal ses efter og eventuelle huller repareres. 
Det lyder af meget, men hvis du/I kan komme bare 1 time eller 2 er det 
bedre end ingenting. 
 

I kender måske ordsproget ”Mange bække små, bliver til en stor å”? 
Dette gælder også for arbejdsdagen og jeg ser frem, at vi i fællesskab 
kan få pyntet på både de udvendige og indvendige arealer og klargjort til 
Agility opstarten i DCH Maribo. 
 
På bestyrelsens vegne 
formand 
Bente Jakobsen 
tlf.: 50 99 31 33     mail: perlesbal@gmail.com  
 
  

mailto:perlesbal@gmail.com
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Bestyrelsens Beretning 2021 
 
Kære medlemmer, så er vi allerede forsamlet til 
generalforsamling her i DCH Maribo.  
Sidst vi havde Generalforsamling var jo d. 27.maj 2021. 
En noget forsinket en af slagsen pga. Coronaen. 
Den driller os stadig, men heldigvis ikke mere end al træning har kunne 
gennemføres i efterårssæsonen. 
 

Vi har igen haft mange forskellige hold, såsom Rally, Nose Work, Tips og 
Tricks, lydighed på forskellige plan, unghundehold, familehundehold m.m. 
og usædvanlig mange hvalpehold. Og vi var på et tidspunkt oppe på 104 
medlemmer. d.d. er der 70, hvilket må siges at være rigtig flot for vores 
lille klub. 
Der blev forsøgt et introkursus i Agility, men der var ikke mere end 3 
tilmeldte, så dette blev aflyst. Men der er planer om at prøve igen og 
måske bliver der agilityhold i DCH Maribo igen. Der er en instruktør, der 
er villig til at undervise i dette. 
Desværre kniber det gevaldigt med at have nok at tilbyde de mange nye 
medlemmer bagefter. Dette er pga. mangel på instruktører, hvilket jeg 
også har gjort opmærksom på i Klubmodul og på Facebook. Desværre er 
der ikke nogen der har meldt sig på banen. 
Og dog, Flemming Møller starter på Grunduddannelsen til foråret og 
Ramona har også meldt sig interesseret i at tage instruktøruddannelsen, 
men pga. af arbejdet, ser hun sig nødsaget til at vente lidt med at 
opstarte uddannelsen. 
Vi håber i bestyrelsen, at vi snart får løst problematikken mht. mangel på 
instruktører, da det er en stor hindring for, at vi kan tilbyde alle de nye 
hvalpehundeejere noget efter hvalpehold og unghundehold. 
 

Vi har haft en arbejdsdag igen i 2021, desværre ikke med så mange 
deltagere, men os der var til stede fik lavet en masse og vi håber at I alle 
nyder alt det nymalede! 
Det vi ikke nåede, tog vores nye materialeansvarlige, Søren sig af. 
Kæmpe TAK til ham. 
 

I 2021 fik vi mulighed for at bruge Hunseby Stadion, som er rigtig godt 
oplyst. Det er der en del hold, der har benyttet sig af. 
 

I 2021 var også året, hvor vi igen fik en repræsentant til DM. Det var i 
rally, hvor Trine deltog og opnåede en 19. plads. 
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Flemming var blevet udtaget som ”reserve”, hvis nogle skulle falde fra, 
eller af andre årsager ikke kunne deltage alligevel. Så godt gået af dem 
og deres hunde! Til Lykke med det. 
De deltog begge i Sjællandsmesterskabet og Trine/Samson blev 
Sjællandsmester i Expert klassen og i Åben klasse, blev det til en flot 
1.plads. 
Flemming/ Alaska opnåede en 4.plads i Åben klasse og Hanne/ Tempo 
fik en 11.plads. 
 

Der har været afholdt Klubmesterskab i Rally og her vandt Hanne/Tempo 
i m. 81 point i Begynder klassen 
Signe/Balder vandt med 97 point i Øvet klasse 
Trine/ Samson vandt med 84 point i ekspert klassen 
Anni/Hilma vandt med 76 point i Champion klassen 
 

Der var ingen Klubmesterskab i Lydighed i år. Det skulle have været i 
Nakskov, men dette blev aflyst i sidste øjeblik. 
 

Det blev heller ikke til noget med Julefrokosten, da der ikke var ret mange 
tilmeldt. Vi må håbe på større opbakning i år. 
 

Det aktive par: Trine og Flemming er også aktive uden deltagelse af 
deres hunde. 
Trine er blevet medlem af Uddannelsesudvalget i Kreds 6 og Flemming 
er blevet medlem i det landsdækkende Rally udvalg. 
 

Anni Pedersen er aktiv i konkurrenceudvalget sammen med Flemming 
Møller. Tak til Jer. 
 

Vi vil i Bestyrelsen sige tak til alle de aktive instruktører for deres store 
indsats i 2021. Uden dem eksisterede vi ikke! 
Vi siger også tak til Lodsejerne, der har ladet os benytte deres arealer. 
Og tak til Annie, vores kantinebestyrer, selvom der ikke har været meget 
gang i kantinen i 2021 pga. Coronaen!! 
Et stort tak skal også lyde til vores webmaster, Steen. 
Vores Facebookansvarlige, Henriette 
Vores dygtige Redaktør af Vovsetidende. Specielt tak for alle de fine 
billeder, du hver gang får med. 
Og endnu engang Tak til vores materialeansvarlige, Søren, som  i øvrigt 
har sponsoreret 2 nye DCH hundeflag. 
Og et stort tak skal lyde til Anni Hornhaver, der har givet tilsagn om en 
større sponsorgave til nye hundehuse. 
Vi håber alle på et godt og aktivt år her i 2022.  
p.b.v. 
Bente Jakobsen formand  
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Generelforsamling 18. jan - referat 

 
  

 

1. Valg af dirigent: Lisbeth Christiansen er valgt. 

2. Bestyrelsens beretning aflægges af formanden: Beretningen er godkendt.  

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer: Regnskabet er godkendt.  

4. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr for 2023  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Bestyrelsens forslag er godkendt, så kontingent er 

forsat 575 kr. pr. år og 250kr. i træningsgebyr pr. hold.  

5.    Indkomne forslag: (Kopi af indkomne forslag kan fås ved henvendelse til formanden):       

       Bestyrelsen har vedtægtsændringer i §1, da vi er meldt ud af DGI storstrømmen, og i §3       

       og §4 er vedrørende rullende kontingent som starter 01.02.2022. Ændringerne er blevet  

       godkendt.          

6.    Valg af formand – Bente på valg. (genopstiller) Bente er valgt 

7.    Valg af kasserer – Ikke på valg i år. 

8.    Valg af 1 bestyrelsesmedlem: 

 bestyrelsesmedlem for 2 år – Vibeke på valg(genopstiller) Vibeke er blevet valgt.                    

9.   Valg af 1. (første) suppleant til bestyrelsen for 2 år- Ulla på valg: Ulla er blevet valgt 

Valg af 2. (anden) suppleant til bestyrelsen for 1 år (ikke besat) Der var ingen der ønskede at 

stille op.                                          

     10.  Valg af revisor - for 2-årig periode – Anni er på valg. Anni valgt 

11. Valg af revisorsuppleant lige år- for 2-årig periode- Trine på valg. Trine valgt 

 Eventuelt 

Indsamling til dyrefonten: Det blev i år til 461,50, det må siges at være flot med kun 12 fremmødte 

ud af 70 medlemmer.  

Anni P spørger om man kan købe NW bøger? det kan man hos Bo. 

Trine: Trine er ikke helt tilfreds med de gældende beslutninger der er omkring Rally Konkurrencer 

efter det er blevet lavet som en officiel konkurrence. Bestyrelsen tager det på først kommende 

møde. 

Bo: Marianne har planer om at lave en prøve konkurrence i D og C lydighed.  

Trine: Hvor længe er der medlemsstop? Vi har 32 unghunde der skal tilbydes et hold, så vi ikke 

mister dem.  

Flemming: Har bestyrelsen tænkt over betalende instruktører? Bente svare at det har vi ikke drøftet 

endnu.  

Lisbeth: Hvad vil hundeførerne gerne gå til? Susanne forslår et spørgeskema, som der skal udfyldes 

ved holdstart.  

Bente: Vi efterlyser et trænermøde. 

Bo: Vi har før sat nogle hold sammen.  

Bo indkalder til et trænermøde så hurtig det kan lade sig gøre.  

Flemming: Vedrørende de 2 konkurrencer Maribo afholder i Rally Lydig, er der ændring fra den 11. 

juni til den 12. juni 2022, Som det ser ud nu, er der ingen ændringer i Sjællands mesterskabet som 

Maribo afholder den 3. september 2022. 

Bo orientere: Nakskov har forespurgt om Maribo afholder Konkurrence i år. Det tages op på 

trænermøde.  

Bo: Vi mangler arealer til spor træning  

 



9 
 

Uddeling af pokaler ved GF januar 2022 
 

Flidspokalen: Rikke Jørgensen m. Oakley fra Unghundeholdet (Rikke 
var ikke til stede til GF) Rikke har arbejdet hårdt både til træning og 
hjemme, hvor de værktøjer hun har fået er blevet brugt flittigt. 
Det har været med sved og rynker på panden nogle gange, men 
hundeføreren har en glad arbejdsom hund, så det har givet rigtig gode 
resultater. 
Instruktøren, Susanne, har været meget imponeret over det engagement 
Rikke har lagt i træningen og ved at både hund og fører kan komme langt  
 
Kammeratskabspokalen:  Lisbeth 
Christiansen, træner pga. alle de forskellige 
hold hun har oprettet og ikke mindst fordi, 
hun altid sørger for, at der er social hygge 
med kaffe incl. tilbehør efter endt træning. 
Dette har mange gange været med hjælp 
fra Jytte Møss. Tak for din indsats Jytte.  
 
 
Fejderpokalen: Flemming Møller Nielsen, 
træneraspirant og træner selv i Rally og 
Lydighed. Han opgiver ikke hvis hunden 
ikke lige kan, men bliver bare ved og ved.  
Hundeføreren gør et stort stykke arbejde i 
at udvikle sig som hundefører, så han 
derigennem kan opnå sine mål med sin 
hund, og dermed hele tiden dygtiggøre sig. 
Hundeførerens træning er altid baseret på 
positiv træning, og hunden har altid en fest 
til træningen. De arbejder ihærdigt med at få deres gode samarbejde på 
træningsbanen flyttet med over på konkurrencebanen. Flemming endte 
som 1. reserve, sølle 3 point fra en DM udtagelse i 2021. 
 
 
 
Lydighedspokal: Trine Møller Nielsen, da 
hun har opnået de bedste resultater ved 
konkurrencer  
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Rallylydighedspokal: Trine Møller Jensen, 
da hun også der har opnået de bedste 
resultater ved konkurrencer. 
 
 
 
 
 
 
Årets bedste DCH/IPO lydighed: Trine 
Møller Nielsen, da hun har opnået de bedste 
resultater ved konkurrencer. 
 
 
 
 
 
 
Jubilar: 
Og i år har vi endnu en 25 års jubilar. Nemlig 
en af vores trofaste instruktører. Marianne 
Kruse har været medlem af DCH Maribo i 25 
år. STORT til lykke med dette. 
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Hold forår 2022 
 

Hvalpemotivation 2-6 mdr.  
Der er pt. lukket for medlemstilgang – der er pt. 
ikke planlagt hold. 
 

Kursushold for unghunde 6-12 mdr. v/Susanne 
Mandage 10.00. Er opstartet her den 28. februar. 
 

Kursushold for unghunde 6-12 mdr. v/Lisbeth.  
Lørdage/søndage kl. 10.00. Opstarter 12. marts. 
Holdet bliver formentlig delt i 2 hold pga. stor 
interesse.  
 

”Familiehundetræning” v/Lisbeth. Mandage 18.30 – 19.30  
Opstart d. 21. marts  
Lisbeths Tips og Tricks hold ændres så indholdet bliver mere bredt. 
OBS: den 28. februar var der 5 ledige pladser (se info på hjemmesiden) 
 

Familiehundetræning v/Bodil – tirsdage kl. 18.30 – 19.30 

Opstart tirsdag d. 19. april  
 

Rally 1 - begyndere/let øvet v/Trine Søndage kl. 10.45-12.00  
Opstart 13. marts  
Rally 2 - øvede v/Trine Søndage kl. 9.00-10.15  
Opstart 13. marts  
 

Nose work for de let øvede v/Jette  
Nose work for videregående v/Jette  
Opstart er udsat pga. sygdom. (der er tidligst en afklaring omkring påske) 
 
Nose work for helt nye v/Anni 
Træningsdage tirs- eller onsdage. Opstart er ikke på plads. 
 

Agility for begyndere v/Miriam Möller Torsdage kl. 17.00-18.00 
Som udgangspunkt skal hunde være min. være 12 mdr. – ellers kontakt 
evt. træner. Holdet er ikke lagt op endnu. Der bliver 8 pladser 
Opstart torsdag d. 21. april. 
 

Lydighed C-begynder og alm. lydighed. 
Marianne og Flemming arbejder på at sammensætte tilbud her. 
Træningsdage og opstart er pt. ikke fastlagt. 
 

Kursus i klikker træning v/Lisbeth 
Kursus i zoneterapi til husbehov v/Lisbeth 
(weekendkursuser - datoer m.m. er pt. ikke fastsat) 
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Spor – søg v/Ramona Søndage (spormark ved Rå) 
Kursushold er opstartet 
 
Tilmelding til hold sker på hjemmesiden: 
Der bliver sendt SMS besked ud når der er lagt nye hold op.  
På nogle hold bliver tidligere holddeltager tilbud en plads (normalt skal 
der svares enden 72 timer hvis pladsen ønskes benyttet) 
Hold kan tilsyneladende være fyldt op – det kan være en god ide at sætte 
sig selv på venteliste, hvis man ønsker at være med på holdet – der kan 
være nogle der spring fra.  
Andre hold har tilmelding efter først til mølle princip. 
 
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) 

”rullende” grundkontingent 

(gældende 12 mdr. fra indmeldelse - betalingsdato) 

 

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

 
 

  
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 !! 

 

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  

 

 

Fællestræning forår 2022 
 

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 KOPPER MED 
 

Fællestræningen: søndage kl. 10.00  

6. marts: Hylddalen - Mødested på Bangshave parkeringsplads 
 

13. marts: Hunseby Stadion - Mødested Kirkevejen 21B, Hunseby 
 

20. marts: Hunseby Strand – Mødested på parkeringspladsen 
 

27. marts: v. Frilands Museet – Mødested v. Frilands Museet (sidste gang) 
 

Kontaktperson: Bo Hansen, Mobil 29 21 50 63, Mail boh@hotmail.dk  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:boh@hotmail.dk
mailto:boh@hotmail.dk
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Vintertræning/fællestræning vinter 2022 
 

 
Fællestræning i Hylddalen – første gang i 2022.  

11 hunde/hundefører var mødt op – det var lige mange nok i det 

begrænsede område der er ved amfi opbygningen.  
 

Ved Hunseby Strand 
 

 
 

 
Træning ved Hunseby strand – kaffetid og tid til afslapning 
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Østofte skoven: d. 27. februar  
 

 
Tillidsrunde på det grønne areal. 
 

   
Det er ikke sjovt at vente  Fifty i fuld fart 
 

 
Katie i fuld fart – der bliver brugt noget energi. 
 

    
Bodil og Tinka på vej over bro    Dagens træning er overstået  
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Valentin gåtur søndag d. 13. februar 
Vi mødes ved Maxi Zoo i Nakskov – her kunne vi hente en goodie bag til 

vores hunde. 
 

  
Fra Maxi Zoo kørte vi ud til hundeskoven i Nakskov 
 

  
”naboen” har måske nogle bedre godbidder 
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Hvalpehold 6 – ”fortsættere” 
Træner: Lisbeth C. og hjælper Jytte Møss 

Træning på Hunseby Stadion  
 

 
Holdet trænede hver 14 dag og der var 3 træninger i det nye år.  

Heldigvis var vejret ok på træningsdage. Her er træning d. 22. januar 
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Gipsy ”fjoller” men må også høre ”her” Theresa har styr på det. 
 

 
Træning 5. februar – sidste dag 
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Sporkursus med opstart d. 13. februar 
Instruktør er Ramona 
 

 
Dagen startede med intro i klubhuset før turen gik til spormark ved Rå 
 

  
Søren og Nana (27. februar)         Betina og Veronika (27. februar) 
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Rally for nørder i Bandholm (Svanevig) 
 

  
Indendørstræning i januar og februar mdr. 
 

    
Lidt ekstra træning – Henriette og Ice. 
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Tips m.m. 
Har din hund fysiske problemer ?? - Her er min historie 

Jeg har en nu 1 år gammel Toller (Tinka), der tit kører i aller højeste gear.  

Der har ikke været rigtig nogen synlige tegn på problemer med funktioner 

at kroppen, når hun løber/fjoller rundt. 

Og dog alligevel har der med tiden vist sig nogle problemer. 

Vi har ikke måtte tørre bagbenene (det er jo meget aktuel i denne 

vintertid), og når vi rører underdel på bagben trækker hun dem til sig. 

Tinka elsker at blive støvsuget – selv ørene får en tur, men hun trækker 

især højre bagben til sig når vi støvsuger hende her. 

Tinka har været hos dyrlægen, der kunne konstatere nogle problemer 

omkring højre bagben. Tinka blev sat på noget smertestillende uden 

nogen effekt. Efter aftale med dyrlægen opsøgte jeg en hundekiropraktor 

i Vordingborg. Her blev konstateret problemer i nakken/hals i venstre 

side, det lige rygstykke samt bækkenet. Behandlingen havde god effekt, 

men der var behov for en opfølgning. Her valgte jeg behandlinger hos 

Theresa (se nedenstående artikel). Theresa er meget grunding i den time 

behandlingen varer. Theresa har fundet flere muligheder hvor symptomer 

kan stammer fra og hvad kan det så skyldes?? 
    

Da Tinka ca. var ca. 5 mdr. hang hun fast med 

hundetegnet i skraberiste på vores trappesten.  

Tinka trak risten med sig 8-10 meter før hun kom fri. 

Tilsyneladene var der ikke sket noget med Tinka – 

eller var der det alligevel. Hun har også slået sit 

knæ på bagbenet ind i en bænk – hun kun næste ikke støtte på benet de 

næste par minutter. Der har været andre tilfælde hvor vi har tænkt, det 

var ikke godt, men når så hunden bare fortsætter i fuldt gear, er det svært 

at forstå, at der måske er nogle ”skjulte” problemer. 
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Alternative behandlinger til hunde. 

- Og hvorfor? 
 

Vi har kendt til alternative behandlinger til mennesker i mange år, det er 

først blevet mere udbredt blandt vores kæledyr senere, og bliver også 

brugt i stor stil hos dem der ser effekten af det.  

Vi kræver mere af vores hunde den dag i dag, det hører sig i konkurren-

cer, hvor både bevægelser og hurtighed bliver bedømt på højt plan. 

For at vores hunde kan yde optimalt, er vi også nød til at kigge på hvad vi 

kan tilbyde dem, da hunden jo er skabt til at tilfredsstille, og det gør de 

indtil alle ressourcer er brugt op. 

Først der, ser vi symptomer på eventuelle problemer i bevægeapparatet. 
 

Når hunden er kommet dertil, vil man som regel tage til en dyrlæge, og få 

taget røngten og evt sætte den på smertelindrende medicin.  

En arbejdshund såsom jagt, politi og andre krævende arbejdsfunktioner 

hvor hundene er en nødvendighed, kan karrieren være forbi for den 

pågældende hund. 
 

Ved alternative behandlinger såsom Massage, KranioSakral Terapi og 

Osteopati især, som er det jeg beskæftiger mig med, er princippet at 

kigge på HELE hunden, og ikke kun på ét symptom, da det kan stamme 

et helt andet sted fra.  

En skæv kæbe, kan give et skævt atlas (knoglen bag hovedet) Atlas 

hænger sammen med hele ryggen helt ned til bækkenet, ud til halen og 

kan give symptomer i bag, trods det endelige problem måske skal findes i 

fronten på hunden. 

Spændte muskler der er kommet gennem kompensationer fra f.eks. 

operation, overbelastning, fejlbelastning, traumer og mere, kan trække i 

hele skelettet, og det vil give symptom på sigt, da problemet løber som 

ringe i vandet. 

Adfærdsforandringer kan også være tegn på smerte, da det beskadiget 

sættes ud af spil og gives videre i kroppen, indtil hunden er løbet tør for 

kompensationsmuligheder.  
 

Jeg er eksamineret hundemassør og kranio sakral terapeut, og er nu 

igang med overbygningen til Osteopati på hunde. Jeg har stiftet 

bekendskab med alternative behandlinger til hunde før, og interessen og 

opstart indenfor dette område var oplagt for mig, efter jeg selv blev 

skadet i 2017. efter arbejde i landbrug, i adskillige år. 
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Symptomer og smerter fra mine ben, og med en masse smertestillende, 

lægetjek osv var det problemer i min ryg der forårsaget det. Det tog 

halvanden år før konklusionen var dertil og jeg lå på operationsbordet.  

Min operationslæge kunne fortælle at problemet var startet lang tid før jeg 

havde den sidste dag i landbruget. 

Det er min egen (lidt korte) historie, men det er blot for at fortælle at 

symptomer og årsag kan sidde vidt forskelligt og kroppen er i stand til at 

tilpasse sig, inden den ikke har mere at give. 
 

Massage er mere end blot velvære, det løsner muskelspændinger ved 

kompensationer i bevægeapparatet af den ene eller anden årsag. Det 

stimulere immun- og lymfesystemet og deraf bedre transport og 

udskillelse af affaldsstoffer, øger blodcirkulationen og nedbringer stress, 

som er/kan være forbundet med smerter. 

Det giver blødere muskler og sener og mindre risiko for skader, såvel 

som ældre hunde, der har lidt stivhed i leddene kan blive mere smidige 

igen. 

Ved operationer har hundene typisk kompenseret inden, under og 

grundet muskelsvaghed, også efter. Massage kan ikke få muskler til at 

komme igen, men de kan afhjælpe følgeskader i form af overbelastning 

af de brugte muskler som er blevet berørt af en skade. Typisk er der 

kompenseret lang tid forinden vi opdager det, eller hunden giver udtryk 

for det. 
 

KranioSakral Terapi er kendt af nogen, mens andre slet ikke ved hvad 

det er. KST som det i forkortelse hedder, er måske også svært at forstå, 

da det ikke er noget vi hverken kan se, eller mærke medmindre vi lytter 

med vores hænder.  

Rent visuelt kan asymmetri dog give en pejling på om der er læsioner 

som kan hjælpes med KST. 

Med fingertryk på max 5 gram kan der rettes og afspændes. 

Som ordet lyder "Kranio"=kranie - "Sakral"=sakrum som er korsbenet. 

Dvs at der arbejdes fra kranie og hele vejen ned til og med korsbenet, det 

hører sig i diafragmer, hjernehinder, kranieled/suturer og væske der løber 

mellem kraniet via rygraden og hele vejen ned igennem hunden.  

Der findes adskillige læsioner i kranie som kan medføre klemte nerver, 

der giver hovedpine, koncentrationsbesvær, øjenproblemer, allergi og en 

masse andre ting.  

Diafragmer ligger som skillevægge flere steder på tværs igennem 

hunden, hvor vigtige nerver og indløb er.  
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Disse kan være spændte og få indflydelse på de organer der ligger 

imellem de enkelte diafragmer. Disse skillevægs funktioner, er for at 

beskytte kroppen ved en læsion, i ikke at rende videre, medmindre selve 

diagfragme er beskadiget. 
 

Osteopati er manuelle teknikker og det betyder at der arbejdes med 

hænder. 

4 grundprincipper gør sig gældende i denne manuelle behandlingsform. 

- Kroppen er en helhed og derfor kigges der på hele hunden. Da hunde 

ikke kan fortælle deres problematikker, behøver de værste symptomer 

ikke være årsag. Den skal måske findes et helt andet sted. 

- Struktur og funktion. Begge er forbundet af hinanden, Strukturen skal 

være optimal, før funktionen er optimalt, og omvendt. 

- Kroppen heler sig selv. Da kroppen altid gerne vil tilbage til optimal, 

men måske af en eller anden årsag ikke har muligheden, kan man ved at 

skubbe til nogen ting via teknikkerne hjælpe lidt på vej. 

- Det Arterielle. Spiller også en stor rolle og er alt væske i kroppen. Dette 

skal kunne flyde frit i de områder hvor deres funktion er. Blokeringer kan 

give sygdomme eller andre problemer i det pågældende område.  
 

Der arbejdes i 4 systemer. Det parietale (knogler og muskler) viscerale 

(organer) faciale (kroppens bindevæv) og det kraniosakrale. 

Osteopati indebærer som nævnt kroppens helhed og dens funktion. 

Skævheder og rotationer i skelettet og generelle dysfunktioner kan 

afhjælpes via denne terapiform, og følges ad med både KST og 

massage. En dybdegående forståelse for anatomi og fysiologi giver os 

mulighed for at rette og afspænde. 

En skævhed i bækkenet kan forplante sig i hele hunden, såvel som 

roteret ryghvivler kan stamme fra organerne. Der er rigtig mange årsager 

og læsioner forbundet og op imod 70% af vores hunde har skævheder 

eller anden spænding i bevægeapparatet, da man som regel først 

bemærker problemet når flere symptomer kommer til udtryk. 
 

Det var lidt kort fortalt om de forskellige behandlingsformer som jeg både 

er eksamineret i og igang med. 

Da jeg afsluttede min massage og KST eksamen, startede jeg egen klinik 

op på Lolland, nærmere sagt Maribo ved navn Canis Corpus 

(Latin=Hundens krop) 

Jeg har allerede haft fornøjelsen af mange glade hunde og ejere, med de 

kompetencer jeg har i baggagen allerede nu. 
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Meningen omkring dette skriv er information. Det er i min overbevisning 

at for mange hunde aflives, enten af skader, symptomer og/eller 

aggressivitet som der ikke menes kan findes årsag til.  

Derfor er vigtigheden netop HELE hunden!  

Alternative behandlinger til hunde er gudskelov gennem de senere år 

blevet mere udbredt og brugt, og aldrig at glemme, så erstatter de på 

ingen måder vores dyrlæger. I stedet er det samarbejdspartnere, for på 

den måde at kunne behandle med en bredere vifte af viden og erfaring 

indenfor de forskellige problematikker vi har hos hunden.  
 

 
 

Canis Corpus 

/v Theresa Larsen  

(medlem af Maribo DCH) 

 

  
Her er Katie og Jane på deres første besøg hos Theresa. 

Katie er en hund der ellers har fuld knald på, men der har også 

været nogle uforklarlige symptomer. Den har bl.a. knorret når den 

bliver rørt på bagkroppen. 

Theresa har fundet flere ”skavanker”  som forhåbenligt kan 

afhjælpes. 
  

Andre behandler i klubben - hundemassage 

Lisbeth Christiansen (træner) 

Anni Pedersen (behandler dog kunne ”gamle” kunder) 
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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

