
Først: 
 

Godt nytår til alle to- og 

firbenede medlemmer af 

Dansk Lagotto Klub. 

Forhåbentlig er alle kommet 

godt ind i det nye år uden 

for meget stres. 
 

Generalforsamling 2019 og træf 
 

Årets generalforsamling 

bliver på Sjælland og er 

fastsat til lørdag den 25. 

maj. Der kommer naturligvis 

meget mere om tid, sted 

og aktiviteter på træffet, 

men reservér dagen. 

 
 

Foldere og fællesskab 

I efteråret lavede klubben en 

folder, som nu bliver lagt ved de 

stamtavler, som udsendes fra 

DKK. Folderen fortæller om 

lagottoen og Dansk Lagotto 

Klub. Vi håber, at det giver nye 

lagottoejere interesse for 

klubben og dens arbejde og 

dermed melder sig ind. 

Det næste skridt er en folder, 

som nuværende medlemmer kan 

dele ud på de ture og arrange-

menter, hvor der er lagottoer 

med deres ejere, som ikke er 

medlemmer af klubben. Den er 

efter et grundigt arbejde nu 

sendt til redigering. Det næste 

trin bliver at få den trykt og 

delt ud til medlemmer i forskel-

lige dele af landet, så den kan 

blive uddelt til ikke-medlemmer. 

Denne sidstnævnte folder giver 

nogle oplysninger, som sætter 

antallet af lagottoer lidt i 

perspektiv.  

Vi har indhentet oplysninger om 

registrering af lagottoer fra 

Dansk Hunderegister, som 

fortæller, at i Danmark er lidt 

over 400 Lagottoer, hvilket 

er ca. én lagotto pr. 14.000 

indbyggere. 

Dette har vi sammenlignet 

med vores nabolande og har 

konstateret, at i Norge er 1 

½ gange så mange lagottoer, 

omkring 1000, det svarer til 

én lagotto pr. 5.200 

indbyggere og i Sverige er 

omkring 10 gange så mange 

lagottoer, som her, hvilket 

giver én lagotto pr. 2.500 

indbyggere. 

Vi er altså så få lagotto-

ejere i Danmark, at vi, som 

klub ikke kan sammenligne 

os i størrelse med de to 

lande. Det er derfor vigtigt, 

at vi står sammen, hvis vi vil 

passe på vores dejlige race 

her i landet. Det er også 

derfor vi synes, at vi som 

medlemmer skal være 

iderige, aktive og 

engagerede i racen, hinan-

dens hunde og 

klubfælleskabet. 

Det sker i klubben 
 

På klubbens hjemmeside har 

vi opslået to klippekurser 

med Martin Nilsson. Ét på 

Sjælland i marts og ét i 

Jylland i oktober.  

Kurset på Sjælland er fyldt 

op, mens der er enkelte 

ledige pladser på kurset i 

Jylland. 

Vi håber meget, at vi kan 

følge disse klippekurser op, 

så vi også de kommende år 

kan få Martin Nielsson til at 

komme og afvikle et par 

klippekurser årligt. 

 

I år har vi endelig fået lagt 

månedlige ture til skov og 

strand i klubregi på 

Sjælland. Nogle ligger nu på 

hjemmesiden, men er også 

nævnt i klubbens FaceBook-

gruppe. Hvis du vil stå for en 

tur, så henvend dig til 

kmo@post3.tele.dk  eller 

helle@lauridsen.dk  

   

Medlemmerne i Jylland 

mødes stadig til bootcamp 

med trøffelsøgning én gang 

om måneden.  

Vi håber stadig, at vi til 

foråret kan samle en gruppe 

på Sjælland, som kan danne 

et lignende træningsfælles-

skab.  

Interesserede kan henvende 

sig til kmo@post3.tele.dk  

 
Sker der for lidt i dit 

område? Så meld dig ind i 

områdets aktivitetsudvalg. 

 

Lagottoposten 
Dansk Lagotto Klub 

      Januar 2019 
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