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Kære medlem af Dansk Lagotto Klub. 
 
Vi har glædet os til at kunne sende denne lille 
”opsamling” ud, som fortæller lidt om, hvad der 
sker i Dansk Lagotto Klub. 
 
Året har været lidt turbulent og ved årets 
generalforsamling blev tre ud af fem 
bestyrelsesmedlemmer skiftet ud. To af de 
afgående bestyrelsesmedlemmer fra Jylland 
havde arrangeret årets træf i forbindelse med 
generalforsamlingen. Dagen var flot tilrettelagt, 
vejret var fint og vi havde en rigtig dejlig dag med 
aktiviteter og hygge. 
 
Året har budt på hyggelige vandreture i den 
dejlige natur både i Jylland og på Sjælland. På  
turene blev der, som altid ved disse 
arrangementer, hygget og udvekslet lagotto-
erfaringer. Det virker som om alle er glade og 
tilfredse med de ture og de fortsætter i det nye 
år, hvor og hvornår kan ses på Dansk Lagotto 
Klubs hjemmeside. De bliver løbende slået op på 
hjemmesiden. og der er allerede nu ture i Jylland 
i det nye år. 
 
Der er også god gang i klippekurserne, hvor der 
bliver undervist i lagotto-hverdagsklip. Klubben 
anbefaler et par klippekurser i starten, hvis man 
selv vil passe pelsen på sin lagotto. Der er opslået 
kurser i Jylland for første halvår 2015, men på 
Sjælland mangler vi et egnet sted/lokale, hvor vi 
kan afholde klippekurserne.  
Hvis man bor på Sjælland og gerne vil have et 
kursus i lagottoklip, kan man maile til 
annette@lagotto.dk ,  helle@lauridsen.dk eller 
ringe på tlf. 36 75 46 78. 
Kender du et sted, hvor vi kan leje os ind /låne et 
lokale, så giv os venligst et praj. 
 
Lagottoerne har været repræsenteret pænt ved 
flere af DKKs udstillinger og klubben har selv 
været med til arrangementet i Års, hvor vi igen 
har indledt et samarbejde med Koikerklubben og 
fortsat samarbejdet med Papillon/Phalene 
Klubben, som vi vil lave flere udstillinger med. 
Resultaterne fra disse udstillinger kommer 
fremover på hjemmesiden. Har du og din hund 
opnået andre resultater vil vi meget gerne høre 

om det, så vi kan få vist vores flotte og/eller 
dygtige lagottoer på klubbens hjemmeside. 
 
Bestyrelsen arbejder konstant med at få artikler 
på hjemmesiden, som indeholder viden, der kan 
være relevant for lagottoejere. 
 
Det er nu muligt for alle medlemmer, som har et 
kuld hvalpe eller en lagotto-han, der kan indgå i 
avl, gratis at få billede og oplysninger om hunden 
på hjemmesiden. Skemaer til dette er undervejs, 
men man kan indtil da maile til kontaktadres-
serne eller via hjemmesiden med oplysninger. 
 
Bestyrelsen er i fuld gang med at arbejde med 
Lagottoens ve og vel i øvrigt. Vi vil gerne have 
nogle også mentalt sunde hunde og har nu 
udarbejdet en ønskeprofil (en beskrivelse af, 
hvordan man ønsker lagottoen mentalt skal 
udvikle sig), som er sendt til DKK, som sammen 
med os, skal lave den endelige ønskeprofil. Når 
den er færdig håber vi, at vi kan få lavet rigtig 
mange mentalbeskrivelser af de unge hunde. Det 
kommer medlemmerne til at høre meget mere 
om. 
 
Trods lidt startvanskeligheder i den nye 
bestyrelse, hvor det var svært at finde 
tidspunkter til at holde møde på grund af sygdom 
hos flere bestyrelsesmedlemmer og de derfor 
arbejdede lidt hver for sig, er det forsømte blevet 
indhentet med en periode med ugentlige møder 
for at få tingene på plads. Det fortsætter 
naturligvis i 2015. 
 
Har du/I emner, som I gerne vil have: 

- Bestyrelsen tager op  
- Kommer på hjemmesiden 
- Indgår i klubbens aktiviteter 

… så henvend dig meget gerne til bestyrelsen, 
som tager sagen op 
 

Rigtig godt nytår til alle medlemmer af 
Dansk Lagotto Klub og deres dejlige hunde 

ønsker  
klubbens bestyrelse, herunder Helle Lauridsen 

Dansk Lagotto Klub 
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