
 

 
 

 

  

  

 
 

 
 
 
 

 

Maj 2015 
 

Kære medlem af Dansk Lagotto Klub. 
 
I maj måned har der som alle andre år været 
generalforsamling i Dansk Lagotto Klub og samme 
dag afholdt klubben udstilling i samarbejde med 
Kooikerklubben. 
 

 
 
Udstillingen blev afviklet først og dommeren var 
meget omhyggelig, hvilket der bestemt hverken 
kan eller skal klages over, men det varlige før 
tidsplanen skred. De mange dejlige billeder fra 
udstillingen kan ses på Lagottoklubbens 
hjemmeside, hvor man også kan se referatet fra 
generalforsamlingen. 
 
Efter generalforsamlingen var det tid til 
Lagottotræf og det var traditionen tro fyldt med 
aktiviteter, hygge og lagottosnak. - Synd at så 
mange gik glip af det! 
 

 
 
Træffet bekræftede, at lagottoer har næse for 
trøfler! 
 
Læs mere og se billeder på hjemmesiden. 

Irene Jarnveds nye bog "Fra hvalp til Jagthund" 
udkommer d. 29. maj og er nok den eneste bog, 
der beskriver træningen af ro og selvkontrol i 
forbindelse med vildt. 
Hun har planlagt: 
 

Foredrag om "Stop Jagten" for DKK den 
11. juni i Hedensted/Jylland. 
Du kan tilmelde dig via DKK,  

hvis det har interesse. 
 
Man kan sagtens få noget ud af foredraget selvom 
man ikke går på jagt. 
 
Aktiviteterne for det kommende lagottoår er så 
småt ved at komme på plads og de kommer på 
hjemmesiden efterhånden. 
Der er stadig problemer med at finde lokaler i 
Københavnsområdet, hvor vi kan afholde 
klippekursus. Så hvis du bor i Københavnsområdet 
og gerne vil på kursus i lagottoklip, så henvend dig 
til klubben. 
I Københavns-området er også denne mulighed: 
Hvis flere slår sig sammen og selv stiller faciliteter 
til rådighed kan der, efter aftale, komme en ud og 
afholde kursus på Sjælland for 200 kr. pr. lagotto. 
Der skal dog være min. 2 lagottoer ved under 50 
km’s kørsel og min. 3 lagottoer ved kørsel over 50 
km. Skriv til: info@lagotto.dk 
 
Vi savner stadig gode historier og billeder fra 
hverdagen med en lagotto, så kontakt os, hvis 
du/I har et bidrag. 
 
Henvend dig meget gerne til bestyrelsen, 
- hvis du/I har emner, som du/I gerne vil have 

bestyrelsen tager op, 
- har ideer til hjemmesiden, emner, historier, 

fotos, eller 
- ideer til klubbens aktiviteter 
 

Med venlig hilsen 
 

Lagottoklubbens bestyrelse, 
Dansk Lagotto Klub 

 
I det  meste af juni 2015 varetages formandsjobbet 
af Dorte Holsting, dorte.holsting@gmail.com 


