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Kære medlemmer af Dansk Lagotto Klub. 
 
2015 er i fuld gang og det er tiden for 
indbetaling af kontingent. 
 
Kontingentet er stadig 300 kr. for 1. med-lem 
og 150 kr. for 2. medlem og for hvert af 
følgende medlemmer. 
 

 
 

Kontingentet bedes,  
så snart som muligt,  

indbetalt  
på klubbens kontingentkonto  

i Spar Nord Bank 
 

reg.nr. 9282 konto 4578310857 
 

Husk at anføre medlemsnr. og navn  

Tak! 
 

Midt på måneden var to medlemmer til 
møde med DKKs Mentalbeskrivelses-udvalg, 
hvor Ønskeprofilen for Lagottoen blev 
gennemgået og godkendt. 
 
Ønskeprofilen blev omtalt i sidste 
Lagottopost (se evt.dér), og det er den, som 
ligger til grund for de mentalbe-skrivelser, 
som vi skal til at lave. 
 
Forløbet til grundlag for beskrivelsen foregår 
på en bane med deltagelse af hund, fører, en 
mentalbeskriver og to hjælpere. Føreren 
bliver grundig vejledt og når fører og hund 
har været gennem hele banen, bliver profilen 
udfærdiget. 
 
Alle, som gennemfører testen får lavet en 
profil uanset hundens (ikke førerens) alder, 
men kun hunde mellem 10 og 24  
måneder bliver registreret. 

 
Hvis man får lavet en mentalbeskrivelse af 
sin hund, lærer man sin hund at kende på en 

helt ny mere gennemgribende måde og man 
har mulighed for at træne sin hund, så man 
får de bedste egenskaber frem i den. 
Hvis hunden skal bruges til avl, får man 
mulighed for at parre to hunde med hver 
deres styrker og dermed få bedre afkom. 
 
Der er en artikel om emnet på vej til 
hjemmesiden, så kik der om et par dage, hvis 
du er interesseret. 
 
Vi håber at kunne komme i gang til foråret og 
at rigtig mange vil få lavet mentalbeskrivelser 
af deres lagotto, så vi kan bruge dem og få 
mentalt stærke lagottoer, som naturligvis 
stadig er dejlige og glade familiehunde. 

 

 
Her er Gusto (Adam fra Yduns Blue) ejer Torben Pedersen 

 
Har I gode ideer eller fotos til hjemmesiden, 
ønsker om aktiviteter eller vil du arrangere 
en lagotto-gåtur eller andet, så må du meget 

gerne kontakte mig helle@lauridsen.dk 
eller ringe på tlf. 36 75 46 78. 

 
Med venlig hilsen 
Helle Lauridsen 
Dansk Lagotto Klub 
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