
 

 
 

 

  

  

 
 

 
 
 
 

 

November 2015 
 

Kære medlemmer. 
 

Desværre er der sygdom i bestyrelsen, så I har ikke 
hørt så meget fra os og trods det triste i en sådan 
meddelelse er vi ikke de eneste, der er ramt af 
sygdom. 
 

Landets indtil dato største opdrætter af Lagotto 
Yduns Blue er beklagelig vis hårdt sygdomsramt, 
hvilket betyder, at de må skære ned på deres 
bestand af avls- og unghunde. Hvis I kender nogen, 
som kunne være interesserede, eller I måske selv 
har interesse i endnu en lagotto, så er I velkomne til 
at søge information på mail info@ydunsblue.dk eller 
tlf. 87 81 31 01.  
Fra klubbens side sender vi de bedste ønsker om en 
rigtig god bedring! 
 

DKK har, som nogen nok ved, lavet nogle små film, 
som skal hjælpe os hundeejere til at forstå vores 
hund lidt bedre. 
 

I kan finde alle filmene på www.youtube.com ved at 
søge på "Hundesprog" eller se på følgende link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3xw7DZk6-Q4 
https://www.youtube.com/watch?v=pRLujvAVqvM 
https://www.youtube.com/watch?v=w8NMLZLF8aE 
https://www.youtube.com/watch?v=mvecs5uslVU 
https://www.youtube.com/watch?v=zhSsrxELHc4 
 

∞ ҉ ∞ 
 

Vi har nu fået udarbejdet en folder, der fortæller 
nye hvalpeejere, at de kan få rabat på det 
kalenderår, de melder sig ind, hvis de køber en hvalp 
hos en avler, som er medlem af Dansk Lagotto Klub. 
Det kræver at avleren sender besked til klubben 
med kontaktdata på den nye hvalpeejer. 
 

Så hvis du har fået hvalpe og har afhændet dem og 
de er under 6 mdr. eller står og skal sende et nyt 
kuld ud nu eller senere, så giv et praj på 
info@lagottoklub.dk. Du vil så få tilsendt en folder, 
som du kan skrive ud og give dine hvalpekøbere 
med. Særprisen til hvalpekøberne gælder kun, hvis 
avleren er medlem af klubben. 
 

 
 

Vi har længe forsøgt at få godkendt 
en dato, hvor vi kunne komme ind i 
klubhuset og det dejlige område, 
hvor vi afholdt generalforsamling og 
træf i 2014, da det sidst blev afholdt 
i Jylland.  
Nu er alt faldet på plads, så derfor: 
Der indkaldes til generalforsamling 

lørdag den 21. maj 2016 
- med efterfølgende træf. 

 

Det hører I naturligvis mere om på 
et senere tidspunkt. 
 
Bestyrelsen set sig nødsaget til at 
opsige klubbens hjemmeside hos 
den nuværende udbyder og er for 
øjeblikket i gang med at undersøge, 
hvor vi kan etablere en ny og 
billigere hjemmeside. Det falder 
forhåbentlig på plads i den 
kommende uge. 
Alt relevant fra den gamle 
hjemmeside bliver herefter flyttet 
over på den nye side, som 
forhåbentlig fungerer den 1. marts, 
hvor den gamle side udløber. 
Vi vil meget gerne have tilsendt en 
masse nye lagottobilleder, så send 
os meget gerne, hvad du har! 
Mail: info@llagotto.dk eller 
helle@lauridsen.dk  
 
Med venlig hilsen 
 
Helle Lauridsen 
        og 
     Dansk 
Lagotto Klubs 
  bestyrelse 
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