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Ikke på valg 

• Bettina Starup Mentz 

• Flemming Christensen 

• Litzi Overvad (fratræder før tid i forbindelse med generalforsamlingen) 

Genopstiller (opstillet af bestyrelsen) 

• Birte Bendixen 

Mit navn er Birte Bendixen - er 66 år og bor med min mand Peter i Næstved ( flytter til Langeland 

lige om lidt ) 

Mit arbejdsliv har været indenfor skole- og 

sundhedsvæsenet. 

Jeg kan ikke huske ikke at have haft hund - 

mange forskellige racer har været inde over 

men altid sammen med pudel! 

For 12 år siden blev det så til en lagotto og 

den har udkonkurreret selv pudlen ! 

Pt har vi Thea som er en dejlig og dygtig 

pige på 2 år. 

Vi træner lydighed - agility hos DCH og 

trøffelsøgning når lejlighed byder sig ! 

I efteråret 2021 var vi på trøffeltur med 

Lagotto Klubben på Gotland. 

Jeg har ikke det store kendskab til IT - regnskab og paragraffer, men vil gerne med mine erfaringer 

som hundemenneske være med til hvad jeg kan byde ind med. 

• Claus Lidbjerg 

Mit navn er Claus Lidbjerg, jeg har en lille andel i Vilma, som er min 

kones hund. 

Jeg har været medlem af Lagottoklubben i 5 år, og har været deltager 

på forskellige skovture. 

Jeg har i de sidste 4 år været en del af aktivitetsudvalget på Sjælland, 

og har i den forbindelse været med til at afholde forskellige 

arrangementer. 

De sidste 3 år har min primære interesse været trøffelsøg, jeg er derfor 

trådt ud af aktivitetsudvalget og i stedet trådt ind i trøffeludvalget, og 

det betyder at jeg har været medarrangør af TBC’er på Sjælland. 

Disse trøffelsøg har haft stor søgning, og jeg håber at kunne fortsætte 

med dette. 

Jeg har også været med til at arrangere trøffeltur til Schweiz, og er også i år medarrangør på 

Gotland turen og på turen til Schweiz. 

Jeg lægger stor vægt på at klubben er landsdækkende, og har i den forbindelse også deltaget i 

TBC’er der er afholdt i Jylland. 

I 2021 deltog Vilma i “Hund i Fokus” på Wilhelmsborg, her var jeg med til at lave baner til den 
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første uofficielle CDC konkurrence i DK. 

I 2022 er jeg medarrangør på Lagottoklubbens område på Roskilde til “Store Heste Dag”. Her vil 

jeg bistå med afholdelse af en officiel CDC-konkurrence. 

Jeg blev suppleret ind i bestyrelsen i sommeren 2021 efter at Catja Kjær Rasmussen trådte ud. 

• Dorte Holsting 

Min Lagotto er otte år.   

Jeg har været aktiv i DLK's bestyrelse i 8 år som næstformand.  

Siden 2018 har jeg været medarrangør og træner ved hyppige trøffel-

bootcamps i Jylland, været aktiv i forhold til etablering af trøffel-

bootcamps på Sjælland og Fyn samt medarrangør af trøffelrejser til 

Gotland og Schweitz. Etablering af trøffeljagt som ny hundesport i 

Danmark har i de seneste par år været højt prioriteret på min ”Lagotto- 

to do liste”. Jeg har i den forbindelse bl.a. været i Schweiz for at blive 

oplært som CdC-dommer. 

I klubregi har jeg ud over at sidde i bestyrelsen og været en del af trøf-

feludvalget også i en periode været aktiv i sundhedsudvalget samt bl.a. 

arbejdet med mentalbeskrivelse og ønskeprofil for lagotto-racen i Dan-

mark. Tidligere har jeg arrangeret adskillige lagottoture i Østjylland, 

kursus i færtdiskrimination, kantareltur, klippekursus, etablering at klippeliste, lagotto-ambassadø-

rer ordning m.m.   

I bestyrelsesarbejdet ønsker jeg at bidrage til styrkelse af fællesskabet omkring racen ift. sundhed, 

aktivitet, oplysning og netværk.  

Nyopstiller (opstillet af bestyrelsen) 

• Anne Møller 

Anne Møller 62 år. Passioneret lagotto ejer, med 3 års erfaring. 

Deltaget på diverse klip/TBC kurser i klubregi. Vil gerne arbejde 

lokalt for Fyn. Ønsker lagotto ejere på Fyn, mødes til trøffelkurser- 

udflugter- klippe kurser m.m.- udveksler erfaringer, og giver 

hinanden inspiration. 

 

 

• Pernille Leding 

Jeg hedder Pernille, og har den sødeste, rareste lagotto på to år, 

og hun er vores anden lagotto. Så vi har været de glade ejere af 

denne skønne og sjove hunderace i over sammenlagt 13 år.  

Jeg vil gerne bidrage til og gøre en indsats for at udvikle 

lagottoklubben i overensstemmelse med klubbens vedtægter mv. 

i nært samarbejde med den øvrige bestyrelse. Jeg har erfaring fra 

bestyrelsesarbejde fra andre foreninger. 

 

Jeg er uddannet og arbejder som jurist og bor nord for 

København.  
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• Søren Zeberg 

Søren Zeberg 57år gift med Kirsten og bosiddende i Løgumkloster i 

Sønderjylland.  

Vi er en stor sammenbragt familie, men har dog Liva sammen.  

Liva er en skøn (diva) Lagotto på knapt 3 år og adopteret fra Italien.  

 

Jeg har altid haft hund og prøvet, puddel, Golden Retriever, Gravhund 

og Schæfer, inden vi fik Liva. Schæferen Kasi var en del af familien,  

det første 1/2år af Livas integrations tid i Dk. Så hun fik hurtigt lært at 

åbne døre og andre unoder. Hun er idag 100% integreret og kan sproget 

(når det passer damen) 

 


