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CdC-trøffelsøgningskonkurrence 7. maj på Fyn 
 

Den anden officielle CdC-konkurrence afholdes 7. maj ved 

Birkende Boldklub på Fyn. CdC er en sjov og spændende 

hundesport for vore lagottoer. Konkurrencen starter kl. 

11 og forventes at være slut 15.30. 

Der vil være samlet frokost i klubhuset kl. 13.30. I prisen 

er inkluderet max 2 sandwiches til frokost. Du kan vælge 

mellem: Ribbenssteg, Kylling, Æg og rejer, Ost/skinke. Du 

bedes meddele ønsket antal og indhold til 

mailto:kontakt@lagottoklub.dk senest 1. maj. Der kan 

købes øl/vand, kaffe og kage i klubhuset.  

 Tilmeldingen foregår via hundeweb 

Du kan læse hele reglementet for CdC-trøffelsøgningskonkurrencen på hjemmesiden. 

Du er også meget velkommen til at overvære konkurrencen som tilskuer, hvis du endnu ikke har mod på 

eller lyst til at deltage med din hund. 

Landstræf 10. juni på Fyn 
I tidligere år har 

generalforsamling og landstræf 

været afholdt på samme dag. 

Det har ikke været ideelt for 

hverken generalforsamlingen 

eller landstræffet at de 

deltagende hunde har skullet 

vente i flere timer i bilerne. I år 

afholdes generalforsamlingen 

derfor online – og så kan vi 

have glæden ved at mødes 

fysisk med glade hunde og 

medlemmer ved et egentligt 

landstræf uden anden 

dagsorden. 

Vi holder landstræffet på Fyn 

lørdag d. 10. juni kl. 11 til ca. 

16. Der vil blive mulighed for fri leg samt deltagelse i forskellige aktiviteter. Vi planlægger for øjeblikket at 

have workshops med sporsøgning og frivillig håndtering, men er åbne for forslag til andre gode aktiviteter. 

Ideer kan sendes til kontakt@lagottoklub.dk  

https://www.google.com/maps/place/Birkende+Boldklub/@55.379874,10.563122,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x464d227b267a4055:0x1a802c32d55afc04!8m2!3d55.379874!4d10.565316!16s%2Fg%2F11cn6fhnmm
mailto:kontakt@lagottoklub.dk
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=26&KLID=107012&PT=&Type=ALLE&AAR=NESTE12&orderBy=&sortOrderByOption=&HUID=
https://lagottoklub.dk/cdcdokumenter
mailto:kontakt@lagottoklub.dk
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Klubben serverer en sandwich – drikkevarer vil kunne købes. For deltagere, der krydser Storebæltsbroen i 

egen bil, vil der være mulighed for at få dækket halvdelen af broafgiften. 

Der åbnes for tilmelding, når program og mødested er endelig afgjort. 

Trøffelsøgning på Gotland 
Vi har gennem flere år arrangeret trøffelkurser 

uden for Danmarks grænser. Det har givet mange 

gode oplevelser for vore lagottoer og deres ejere. 

Flest gange har det været på Gotland, hvor der er 

en stor forekomst af trøfler i naturen. Flere gange 

har det været i Schweiz, hvor det også tidligere har 

været tilfældet. Desværre var der sidste år en 

vigende forekomst af trøfler i alpelandet, så vi var i 

efteråret 2022 nødt til at aflyse den ene tur. I år er 

der planlagt en trøffelrejse til Gotland 25.-27. 

oktober. Der åbnes for tilmelding d. 1. maj. Se 

mere her 

DLKs rolle i turene er planlægning, kontakt med 

udbyderne af kurserne, og deltagelse af en frivillig 

kontaktperson. DLK har intet økonomisk udbytte 

af turene. Prisen afhænger udelukkende af eksterne 

udbydere. 

Udgiften ved at deltage på Gotland i år anslås til at 

blive ca. 6300,- for broafgift, brændstof, færge, 

overnatning og forplejning. Hertil kommer selve 

kursusafgiften på 3150,- SKR, svarende til DKR ca. 2100,- 

Forsikring ved deltagelse i aktiviteter under DLK 
Et medlem har gjort os opmærksom på, at der var et problem med kravet om, at hunde, som 

deltager i vore aktiviteter, skal have en udvidet ansvarsforsikring. Problemet er, at flere 

forsikringsselskaber dækker almindelig træning allerede med basisansvarsforsikringen – bl.a. Agria 

og Codan – mens andre ikke gør det.  

 

https://lagottoklub.dk/troeffeltraening-paa-gotland?fbclid=IwAR0sVhUfVSbiYXr9PnrXsIcfxj5pDB28ytW36AZ06LBxLDAgZ-Hw39AM3rU
https://lagottoklub.dk/troeffeltraening-paa-gotland?fbclid=IwAR0sVhUfVSbiYXr9PnrXsIcfxj5pDB28ytW36AZ06LBxLDAgZ-Hw39AM3rU
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Forsikringsoplysningen skriver: 

"Går du til træning eller udstilling med din hund, kan den lave skader på fx dommere, 

instruktører eller figuranter. Sådan en skade er ikke dækket på en almindelig 

hundeansvarsforsikring. Derfor skal du supplere din hundeforsikring med en udvidet 

ansvarsforsikring (figurantdækning). 

Hos nogle forsikringsselskaber er almindelig hvalpe- og hundetræning, samt udstilling 

af hunden, dog dækket under den almindelige hundeansvarsforsikring. Tjek med dit 

forsikringsselskab.  

Vær opmærksom på, at mange hundeklubber- eller foreninger kræver et bevis for, at 

du har købt en hundeforsikring med en udvidet ansvarsforsikring, før du kan deltage i 

deres arrangementer".   

Vi vil selvfølgelig ikke kræve overforsikring, så kravet er nu omformuleret i retning af det, som 

DKK beskriver i deres bestemmelser for udstillinger. For at deltage i aktiviteterne skal man ” have 

en ansvarsforsikring som dækker deltagelse på alle typer af arrangementer”  

Så inden du melder dig til en af klubbens aktiviteter, bedes du checke med dit forsikringsselskab, om 

der er dækning for deltagelse i udstilling og træning i den almindelige ansvarsforsikring eller ej. 

Kandidater til bestyrelsesvalget 

 

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes der bestyrelsesvalg. Er du interesseret i at stille op, 

så skal du anmelde dit kandidatur senest 27. april. Du forfatter en kort tekst om, hvem du er og 

hvorfor du gerne vil være en del af bestyrelsen. Ifølge vedtægterne skal du finde 3 stillere. Du 

skriver til kontakt@lagottoklub.dk – og sender gerne et godt foto med af dig selv (og måske også 

din hund). 

Med venlig hilsen - Bestyrelsen 

mailto:kontakt@lagottoklub.dk

