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Maribo Civile Hundeførerforening  
Tilsluttet landsforeningen DcH 
 

 

 
 

McH´s bestyrelse 

Formand/sekretær 
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 
 

Bestyrelsesmedlem 
Ulla Kophmann Pedersen 

Avenavej 1 

4930 Maribo 

Mob. 52 30 25 50 
 

Koordinator 
Bo Hansen 

Skelstrupvej 47 

4930 Maribo 

Mob. 29 21 50 63 
 

Konkurrenceudvalg: 
Anni Pedersen  

Flemming Møller Nielsen 
 

 

 

Bladredaktør 
Bo Hansen 
Mob. 29 21 50 63 

boh@hotmail.dk 
 

Web-master  
Steen Jørgensen 
Mob. 51 20 70 54 

steen.j@lite.dk 
 

Kantine: 
Anni Pedersen 
mobil 41 42 10 29 (mobilepay) 
 

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 
 

Flemming Møller Nielsen 
Mobil 22 41 54 98 
 

Anni Pedersen 
mobil 41 42 10 29  
 

Hjælpetræner: 
Ramona Rosa Christiansen 

Jytte Møss 

Bo Hansen 
 

Materialeforvalter: 
Søren Hasemann 

mailto:boh@hotmail.dk
mailto:steen.j@lite.dk
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Aktivitetskalender år 2022 
Følg også med på klubbens hjemmeside samt Facebook 

Rally kredskonkurrence i MCH søndag d. 12. juni 

Rally sjællandsmesterskab i MCH lørdag d. 3. september 

DM i Haslev 24/25 september 
 

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  
 

Kære Medlemmer 
På denne skønne forårsdag (16. maj) sidder jeg og 
skal formulere et indlæg til ”Formandens Hjørne” i 
Vovsetidende og her er hvad jeg kom frem til: 
 

For det første vil jeg informere jer om at Susanne 
Vorsaa har set sig nødsaget til at trække sig fra bestyrelsesposten her i 
vores forening pga. sygdom. Bestyrelsen ønsker hende rigtig god bedring 
og takker hende for hendes aktiviteter både som Træner (som hun også 
er stoppet med) og som sekretær i Maribo Civile Hundeførerforening. 
Vores suppleant, Ulla Kophmann Pedersen, træder i stedet for ind som 
bestyrelsesmedlem og deltager i vores næste bestyrelsesmøde d. 2. juni. 
Tak til hende for dette. 
Desværre er den nye agilitytræner, Miriam, og Nose worktræner, Jette, 
også ramt af sygdom. Rigtig god bedring til dem også.  
 

Vi havde en rigtig god arbejdsdag d. 9.april, hvor mange aktive 
medlemmer mødte op og vi fik ordnet alle agilityredskaberne, rengjort 
klubhuset, ryddet op i skuret, kasseret en del og forsøgt at organisere lidt 
derinde, der blev repareret hegn og i den forbindelse også tjekket op på 
de kæder, der er fastgjort rundt omkring. Her blev konstateret at vi godt 
kunne bruge nogle nye karabinhager. Så hvis I har nogle I ikke bruger 
mere, så må I meget gerne lægge dem ned i Klubhuset eller kontakte 
mig. Inde i skuret fandt vi ud af, at der var 2 gasflasker. Først overvejede 
vi at tilbyde jer som medlemmer at afhente dem. Men i stedet for har vi 
besluttet, at vi beholder dem i klubben. Så kan de bruges til en gasgrill, 
som vi håber nogle vil tage med til den sommerfest, som vi håber at 
kunne afholde i august måned.  
Her mangler jeg folk, der vil være med til at arrangere sommerfesten. Det 
bliver festudvalget, der bestemmer datoen i august. Jeg håber på, at 2-3 
personer ønsker at engagere sig i dette.  
Kontakt mig på perlesbal@gmail.com eller 50993133. 
 

Vi har i klubben nogle aktive medlemmer, der deltager i konkurrencer og 
opnår fine resultater. Stort til lykke til dem. 
Rigtig dejlig sommer til alle. Jeg håber, vi ses til en sommerfest i august. 
Til slut vil jeg lige minde jer på, at der ind imellem bliver sat nye DCH 
blade op på WC’et og inde i klubhuset. Hold selv øje med dette, da jeg 
må indrømme, at jeg ikke altid får skrevet ud til jer, når de er kommet! 
Beklager dette.  
De bedste forårshilsner fra  
Formand Bente Jakobsen       
 

mailto:perlesbal@gmail.com
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Arbejdsdag lørdag d. 9. april 
 

  
Søren, Bodil, Bettina og Bente i skuret og Berit ved spring 
 

 
Alt blev flyttet ud af skuret – en del blev kasseret. 
 

 
Berit var mester for at styre højtryksspuleren med fint resultat. 
Stor tak til alle der var mødt frem. 
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Hold forår 2022 
 
 

Kursushold for unghunde v/Lisbeth.  
Er afsluttet 
 

”Familiehundetræning” v/Lisbeth og Jytte 
Er afsluttet 
 

Familiehundetræning v/Bodil 

Tirsdage – sidste gang er 28. juni 
  
Rally 1 – beg./let øvet v/Trine og Flemming 
Søndage – sidste gang er 26. juni 
Rally 2 - øvede v/Trine  
Søndage – sidste gang er 26. juni 
 
Nose work for nye v/Anni 
Er afsluttet 
 

Agility for fun v/Bo  
Torsdage – sidste gang er 16. juni 
 

Hverdagsaktivering v/Marianne og Flemming 
Onsdage – sidste gang er d. 29. juni 
 
Feltsøg v/Ramona 
Tirsdage – sidste gang er d. 9. juni 
 

Hold efterår 2022 
 

Hvalpemotivation 2-6 mdr. v/Flemming 
Opstart og træningsdage er pt. ikke besluttet. 
 

Diverse hold v/Lisbeth og Jytte  
Holdindhold, opstart og træningsdage er pt. ikke besluttet. 
 

Familiehundetræning v/Bodil  

Tirsdage – opstart er pt. ikke planlagt.  

Tidligere deltagere bliver tilbudt plads først. 
  
Rally 1 - begyndere/let øvet v/Trine og Flemming 
Rally 2 - øvede v/Trine  
Opstart og træningsdage er pt. ikke besluttet. 
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Nose work for nye - fortsættelse v/Anni 
Opstart og træningsdage er pt. ikke besluttet. 
(kun tidligere deltagere bliver tilbudt plads) 

 

Nose work for øvede 
Mulig oprettelse af hold er stadig uafklaret. 
 

Agility for fun v/? 
Opstart og træningsdage er pt. ikke besluttet. 
 

Hold v/Marianne 
Er pt. ikke afklaret 
 
Klikkerkursus v/kredsinstruktør Tina Nielsen 
Lørdag kl. 9-12 – der er 3 datoer i spil. 
Kursus er gratis for klubbens instruktører/hjælpere 
Holdet kan ”fyldes op” med klubbens medlemmer (pris 150 kr.) 
Max. 12 deltager – der udsendes nærmere oplysninger herom når datoen 
er på plads. 
 
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  

 

 
 

Træneruddannelse i DCH 
 

 

  
 

Lisbeth og Trine har bestået deres grunduddanelse med overbygning. 

 

STORT tillykke til dem   

mailto:boh@hotmail.dk
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Nose work v/ Anni – fotos 
 

   
Fotos modtaget fra Ulla 
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Fra sidste træningsdag i foråret  
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Agility – fotos 
 

 
Joan og Aslan på banen 
 

    
Joan og Aslan på banen 
 

  
Ulla og Charlie på banen 
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Rally – fotos 
 

 
Øvet hold – baneopstilling ved Frilandsmuseet 
 

 
 

 
 

  
Hold for nye/let øvede 
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Hold for nye/let øvede 
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Hverdagsaktivering v/Marianne og Flemming – fotos 
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Unghundehold v/Lisbeth og Jytte – fotos 
 

Hold 1 
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Hold 2 
 

 
Samling ved kegler 
 

 
Forhindringsbane 

 

 

 
 

  
Fra sidste træningsdag i foråret (hold 2) 
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Familiehundehold v/Lisbeth og Jytte – fotos 
 

 
 

 
Fra sidste træningsdag i foråret 
 

  
Dagen slutter med massage/afslapning 
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Dagen slutter med massage/afslapning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nærværende insekt blev spottet ved klubben til familiehunde træning.  

Det skulle være en Ligustersværmer.   
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Resultater fra konkurrencer i foråret 2022 
 

Rally   IB = Ikke bestået. 

   Max. 200 point. 
 

Trine & Samson 

24/4 Fladså ekspert 94p 4. plads   

  åben 94p 3.plads  roset 

 

1/5 Vordingborg champion IB 

  åben 77p 8. plads 

  

7/5 Slagelse champion 96p 1. plads  pokal 

  åben 93p 2. plads  pokal 

 

22/5 Kalundborg champion 79p 2. plads   

  åben 95p 4. plads   

  

Flemming & Alaska 

24/4 Fladså ekspert 94p 3. plads  roset 

  åben 90p 4. plads 

 

1/5 Vordingborg ekspert 93p 2. plads  roset 

  åben 86p 4. plads 

 

7/5 Slagelse ekspert 93p 1. plads  roset 

  åben 83 p 7. plads 

 

22/5 Kalundborg ekspert 81p 3. plads 

  åben 83p 8. plads 

 

Anni P. & Luna 

24/4 Fladså begynder 76p 7. plads 

  åben 82p 8. plads 
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Signe & Bambus 

24/4 Fladså begynder 94p 2. plads  roset 

  åben 61p 13. plads  

  

1/5 Vordingborg begynder 99p 2. plads  roset 

  åben IB 

Signe & Balder 

24/4 Fladså øvet 97p 2. plads  roset 

  åben 96p 2. plads  roset 

 

Mai & Shady 

24/4 Fladså begynder 96p 1. plads  rose 

 

1/5 Vordingborg begynder 94p 4. plads 

 

7/5 Slagelse begynder 93p 2.plads  pokal 

  åben  IB 

 

Henriette & Ice 

1/5 Vordingborg begynder 88p 7. plads 

 

Anni H. & Laddie 

1/5  Vordingborg begynder 79p 9. plads 

                                åben IB 

 

Lydighedskonkurrencer i DcHs program, klasse B 
(max. 200 point) 
 

Ramona & Bobo 

27/3 Kalundborg B-klasse 186,40 1. plads  pokal  

 

24/4 Stevns B-klasse 139,90 9. plads 

 

1/5 Haslev B-klasse 188,00 2. plads  pokal 

 

8/5 Roskilde B-klasse 185,00 3. plads  pokal 

 

Der er sikret oprykning til klasse A – STORT tillykke med det 
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Fotos fra Rallykonkurrencer 
Fotos modtaget fra Flemming. 
  

Fladså d. 24. april 

 
Anni P, Trine, Signe, Flemming og Mai med hunde  
 

    
Begynderkl. Signe og Mai       Øvet: Signe 
 

  
Ekspert: Flemming        Åben: Trine og Signe 
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Vordingborg d. 1. maj 
 

   
Begynder: Signe                               Ekspert: Flemming 
 

Slagelse d. 7. maj 
 

  
Trine, Flemming og Mai       Begynder: Mai 
 

   
Champion: Trine                               Åben: Trine 

På dagen fik Flemming en roset (1. plads) i åben klasse (foto mangler)  
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Fotos fra lydighedskonkurrencer 
Fotos modtaget fra Ramona. 

 

Kalundborg 27. marts           Haslev 1. maj 

   
BoBo. 1. plads        2. plads op rykning til kl. A er sikret 
 

Roskilde 8. maj 

  
Ramona og Bobo – det blev til en 3. plads på dagen 
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Feltsøg kursus v/ Ramona 
På brakareal ved klubhuset – fotos v/Vibeke 
 

  
Veronika og Bettina             Fifty, Heidi og Ramona  
 

 
Vicki, Darbrik, Ramona og Lisbeth 
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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

