
Bestyrelsen 
er i fuld gang efter ferieperioden. 

 

Ved årets generalforsamling 

fik klubben nedsat en ny 

bestyrelse, som nåede at 

mødes og konstituere sig 

inden de forskellige 

medlemmer gik på ferie. Se 

evt. her. 

 

Trøffelsøg 
På generalforsamlingen 

forpligtede klubben sig til af 

afholde kurser i trøffel-

søgning. Det er fordi netop 

lagottoen er genetisk dispo-

neret for dette. Det er 

derfor oplagt, at en klub for 

krøllede trøffelsøgere 

beskæftiger sig med 

aktiviteter, som er kendetegn 

for netop denne race. 
 

I Jylland blev der afholdt et 

trøffelsøgningskursus i 

august. Kurset var, trods 

regngudens ihærdighed, en 

succes med ivrige og 

engagerede lagottoer og 

førere. På hjemmesiden er 

lidt indtryk af dagen. 
  
Vi arbejder på at få 

etableret lignende kurser 

på Sjælland og flere i 

Jylland. Der et også 

overvejelser omkring at 

lave et ”gør det selv” 

kursus i Jylland. 
  
På hjemmesiden er nu 

oprettet en side om 

trøffelsøgning. Her kan 

man læse begrundelsen for 

at beskæftige sig med 

trøffelsøg, en metode til, 

hvordan man selv kan 

træne trøffelsøgning og 

meget mere.

Tivoli København 
I år var temaet for Hundens Dag i Tivoli 

København ”Fantastiske hunde fra hele 

verden”. Lagottoen deltog og var med på 

scenen. 

Bemærk 
 

Sensommertur i det 

Østjyske (Kolding) 

lørdag den 15. sept. se her 

 

Klippekursus på 

Sjælland 
lørdag den 10. november 

se mere her 

 

Nye regler for 

klippeliste: 
Har du erfaring i at klippe 

lagotto og vil du hjælpe 

andre medlemmer med at 

få klippet deres lagotto? 

Så tilmeld dig klubbens 

klippeliste. 

 

Det er nu gratis for 

medlemmer at blive 

skrevet på klippelisten, 

hvor man kan tilbyde 

klipning. Læs mere på 

hjemmesiden 
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Du er altid velkommen til at henvende dig til 

klubben, hvis du har ideer eller initiativer til aktiviteter 

med lagottoer og deres familier. 
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