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Hermed seneste nyt: 

Klippekursus med Katrien van Gemert 
Det er helt ekstraordinært lykkedes os at kunne arrangere klippekursus med den internationalt kendte 

Katrien van Gemert fra Holland. Katrien er opdrætter af lagottoer og har mange års erfaring med korrekt 

klipning, som hun vil formidle videre til interesserede danskere. Hun er forfatter til den nok mest 

fyldestgørende bog om klipning af lagottoer: ”Lagotto Grooming - the Art of keeping it rustic".  

 

Der er plads til 8 deltagere med hund og 4 uden på hver af de 2 planlagte dage (Jylland lørdag 4. marts, 

Sjælland søndag 5. marts). Så er du interesseret i at suge viden til dig om pelspleje af de krøllede hunde, så 

hold dig ikke tilbage. Uanset dit niveau og din klippeerfaring garanterer vi for, at du får stort udbytte af at 

deltage. Du tilmelder dig på hjemmesiden. 

Opdrætterkurserne 
Som omtalt i nyhedsbrevet fra januar har 3 af vore medlemmer fået støtte til at tage DKKs opdrætter-

kursus. Det har været en god og lærerig oplevelse for deltagerne. Molly McLoughlin har sendt os denne 

vurdering af deltagelsen: 

”Så har jeg netop afsluttet min deltagelse på opdrætteruddannelsen. 

Det har været en god og lærerig oplevelse. Jeg har taget kurset online, da vi har en 

familieforøgelse på vej og det derfor skulle foregå her i foråret. Det giver mig den fordel at 

jeg har adgang til undervisningsmaterialet fremadrettet, så jeg kan orientere mig når vi 

nærmer os tiden for parring. 

Der er en god basisuddannelse, som berører bredt de emner man beskæftiger sig med, når 

det kommer til avl og hundehold.  

Vi har lige sluppet vores første kuld for en måned siden og mange af de oplysninger jeg har 

brugt dage/uger på at undersøge, bliver her serveret på et sølvfad. Samtidig føler jeg også, at 

den ballast jeg har med, i kraft af "at have været hele møllen igennem", gør at jeg får nogle 

flere aspekter med. Så kurset kan anbefales både til den helt nye opdrættere eller hundeejer 

og den med flere erfaringer i bagagen. 

Jeg vil gerne sige klubben tak for, at støtte os medlemmer med denne type tiltag.” 
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Ansøgning om deltagelse i opdrætterkursus 

 

Vi har netop besluttet at vi fra 2023 vil yde støtte til op til 4 kurser. 

Er du interesseret, så skal du sende din ansøgning til kontakt@lagottoklub.dk 

For at komme i betragtning skal du indsende dokumentation for, at både din tæve og den valgte hanhund 

opfylder alle DLKs opdrætsanbefalinger, inkl. furnishing og Lagotto Storage Disease. 

Vi vil efterfølgende bede dig om en kort tilbagemelding om kurset, og du skal være indforstået med, at vi 

offentliggør dit navn i forbindelse med omtale af kurset. 

CdC-reglementet 
DKK har netop godkendt det reviderede CdC-reglement. Det er lagt på hjemmesiden, så hvis du er 

interesseret i at deltage i de officielle konkurrencer, så bedes du sætte dig ind i, hvad det kræver. Der er i år 

planlagt konkurrence på Fyn søndag 7. maj (åben for tilmelding 1. marts til 22. april) og i forbindelse med 

Hund i Fokus på Vilhelmsborg lørdag 26. august. Tilmelding skal ske via Hundeweb. 
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Omkonstituering 
Bettina Mentz har i et stykke tid ønsket at træde tilbage som kasserer. Det har vi taget til følge. Bettina 

bliver nu menigt bestyrelsesmedlem, og forbliver i sundhedsudvalget og eksteriør- og udstillinmgsudvalget. 

Som ny kasserer valgte vi Anne Møller. Anne er samtidig medlem af trøffeludvalget og uddannet som CdC-

dommer. 

Generalforsamling 
Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen være afholdt inden udgangen af maj. Den kommer i år til at 

foregå online, og datoen er mandag 22. maj om aftenen. Forberedelserne er i gang – mere følger senere.

 

Til gengæld for det manglende fysiske fremmøde planlægger vi et landstræf senere på året, hvor vore 

medlemmer og hunde fra alle landsdele kan mødes til gensidig fornøjelse.  

 


