
Nyhedsbrev fra DLK – januar 2023   

 
 

~ 1 ~ 

 

Godt nytår 
Først og fremmest skal der lyde et godt nytår til alle vore medlemmer. Forhåbentlig er både I og jeres 

hunde kommet godt igennem fyrværkerihelvedet. Og så går vi jo mod lysere tider og gode aktiviteter for 

hundene her i foråret. 

Påskønnelse af det frivillige arbejde 
Aktiviteterne i DLK kan kun holdes i gang ved frivilligt arbejde fra medlemmernes side. Vi inviterer gerne til 

at interesserede tager del i udviklingen og afholdelsen af gode aktiviteter for vore hunde og medlemmer.  

Det er begrænset, hvad vi som skattefri forening har lov til at belønne det frivillige arbejde med, men noget 

kan vi da gøre. De medlemmer, som lægger areal til en klubaktivitet kan få en mindre værtsgodtgørelse, og 

de medlemmer, som arrangerer og gennemfører klubaktiviteter, kan få kørselsgodtgørelse. Reglerne for 

det kan læses på hjemmesiden. 

Som noget nyt har bestyrelsen netop besluttet at vi kan påskønne et stabilt frivilligt klubarbejde med en 

mindre gave i forbindelse med at et medlem fejrer bryllup, sølv- eller guldbryllup (eller højere) eller rund 

fødselsdag fra 50 år og op. Samt at der kan gives en bårebuket med bånd ved bisættelse eller begravelse. 

De nærmere kriterier kan findes på hjemmesiden. Kender du nogen, som burde komme i betragtning, så giv 

besked om det på kontakt@lagottoklub.dk  

Støtte til opdrættere 
DLK støtter opdrættere, som planlægger kuld, der vil overholde både DKKs og DLKs avlsanbefalinger. Det er 

et led i styrkelsen af avlsarbejdet, som vi lægger vægt på som specialraceklub. Støtten til deltagelse i DKKs 

opdrætterkursus er her i efteråret gået til 2 af vore medlemmer: Katrine Juhl Krydsfeldt og Molly 

McLoughlin. Samtidig er der ydet støtte til opdrætterkursus for Pernille Leding som led i opkvalificering af 

bestyrelsesarbejdet. 

I efteråret bliver det igen muligt for interesserede opdrættere at søge om støtte til deltagelse i DKKs 

opdrætterkursus. 

Ringtræning 
Vi minder om, at du kan melde dig til ringtræning både i Jylland og på Sjælland. Der er endnu for få til-

meldte til at kurserne kan gennemføres – er du interesseret i at lære at gå til udstilling med din lagotto, så 

hold dig endelig ikke tilbage. Datoerne i Jylland er 4. og 18. marts (tilmeldingsfrist 15. februar og 1.marts), 

og på Sjælland 16. og 30. april (tilmeldingsfrist 12. og 26. april). Du tilmelder dig på hjemmesiden 

Ændringer på hjemmesiden 
Ind til for nylig har alt indhold på hjemmesiden været offentligt tilgængeligt. Men det har vi ændret, i 

erkendelse af, at noget indhold burde være forbeholdt medlemmer, og at andet ikke er interessant for 

andre end medlemmer. 

Når du er logget ind på siden, får du yderst til højre en medlemsmenu, hvor du så kan vælge det, som du 

gerne vil se. 

https://lagottoklub.dk/dokumenter-af-interesse-for-medlemmer
https://lagottoklub.dk/cms/Clublagottoklub/ClubImages/Bestyrelsesdokumenter/Erkendtligheder.pdf
mailto:kontakt@lagottoklub.dk
https://lagottoklub.dk/cms/EventOverview.aspx
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TBC 
Der er planlagt en række TBC’er i Jylland, på Fyn og på Sjælland her i foråret. Datoerne i Jylland er 18. 

marts, 22. april og 13. maj (for hvalpe).På Sjælland er det 19. marts, 16. april og 20. maj. På Fyn 25. marts 

og 27. maj. Du finder de enkelte arrangementer i kalenderen og tilmelder dig på hjemmesiden efterhånden 

som der bliver lukket op for tilmeldingen. Det sker normalt en måned før begivenheden. 

CdC 
Dommerudvalget har gennemgået reglementet for CdC-trøffelsøgningskonkurrence ud fra de erfaringer, 

som blev vundet ved den første CdC-konkurrence i Roskilde i august 2022. Det har betydet nogle ændringer 

i regelsættet: Indskrivnings- og lodtrækningsproceduren er gjort entydig, opgaverne for de forskellige 

officials blevet præciseret, og strukturen i regelsættet er gjort mere logisk, og nogle dispensationsmulig-

heder er bortfaldet. Men der er ingen grundlæggende ændringer sket for konkurrencedeltagernes 

vedkommende. Bortset fra, at 5-m. søgeline er gjort obligatorisk for de klasser, hvor man må bruge line. 

Reglementet er blevet godkendt af bestyrelsen og sendt til DKK for godkendelse. 

Som tidligere meddelt, så afholdes der CdC-konkurrence på Fyn søndag d. 7. maj. Der åbnes for tilmelding 

via hundeweb d. 1. marts. Og der lukkes for tilmeldingen d. 22. april. 

Foreløbig er der yderligere planlagt CdC-konkurrence i forbindelse med Hund i Fokus på Vilhelmsborg 

lørdag 26. august. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for DLK 

https://lagottoklub.dk/cms/EventOverview.aspx

