
Forslag til Dansk Lagotto Klub  Dato: 03.02.18 

Forslagsstiller(e): Dorte Holsting  Kontaktperson: 
Dorte Holsting 

e-mail: dorte.holsting@gmail.com 

Mobilnr: 51185613 

Emne: Forslag om oprettelse af en klippeliste-facilitet på DLK’s hjemmeside som tilbud til DLK-medlemmer, 
der ønsker at tilbyde lagottoklip mod betaling. Oprettelsen er tænkt som et tilbud til lagottoejere, der 
ønsker at købe sig til klipning.  

Forslag ift. udstilling eller 
klippekursus  

Forslag til aktivitet:    Andet forslag: X   

Forslag: 
Klippelisten ses som supplement til eksisterende klippeoplæringskurser i Dansk Lagotto Klub. 
Det foreslås at gøre optagelsen på klippelisten betinget af medlemskab samt gennemførte klippekurser i Dk 
eller udlandet. Annoncører skal oplyse, om der tilbydes hverdagsklip, udstillingsklip samt evt. en vis grad af 
klippeoplæring.  
 
Forslag til annoncering på DLKs hjemmeside:  
”Hvis du har brug for hjælp til at klippe din lagotto, kan du kontakte et af DLKs medlemmer, som tilbyder 
hjælp med klipning. 
 
Dansk Lagotto Klubs bestyrelse har besluttet at etablere en klippeliste med det formål at fremme 
medlemmers klippekompetencer, hjælp til klipning i egen landsdel, forebyggelse af trivselsproblemer som 
følge af usund pelstilstand hos danske lagottoer samt styrkelse af netværket og fællesskabet mellem 
lagottoejere. Klippelisten skal ses som supplement til eksisterende klippeoplæringskurser i Dansk Lagotto 
Klub. 
 
Bestyrelsen har besluttet at åbne listen også for professionelle hundeklippere, som har kompetence ift. 
lagottoklipning.  
 
Klippelisten tilbyder lagottoklip mod betaling. For at blive optaget på listen skal man være medlem af Dansk 
Lagotto Klub og have deltaget i lagottoklippekursus i Dk eller udlandet. Prisen for som privat at blive 
optaget på klippelisten er 250 kr. pr. kalenderår. Kontakt DLK’s kasserer for en faktura. Når beløbet er 
betalt, vises klipperens kontakt- og klippeoplysninger på klubbens hjemmeside. Annoncøren står selv inde 
for tilbuddet. Hvis du vil annoncere som firma, kan du købe en annonce på klippelisten på hjemmesiden. 
Annoncen koster da 1000 kr. pr. kalenderår.  
Regler for klippelisten gælder fra årsskiftet 2017/2018.” 

Formål og budget:  

Formål med klippelisten er at fremme medlemmers klippekompetencer, hjælpe lagottoejere til at finde 

lagottoklipper i egen landsdel, forebygge trivselsproblemer som følge af usund pelstilstand hos danske 

lagottoer samt styrkelse af netværket og fællesskabet mellem lagottoejere.  

 

Budget: Forslaget er udgiftsneutralt for Dansk Lagotto Klub.  

 

Forslaget vedtaget på bestyrelsesmøde d.8.4.2018. HL 
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