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Årets generalforsamling og landstræf 

på Sjælland lørdag den 25. maj 

kl. 10. afholdes igen hos Sorø 

Hundevenner. 

Traditionen tro afholder vi lands-

træf efter generalforsamlingen 

med tid til aktiviteter og masser 

af lagottosnak.  

Bestyrelsen har haft ideer oppe 

til spændende aktiviteter 

på dagen og når alt falder på 

plads, hører I mere. 

Indkaldelsen til generalfor-

samlingen bliver tilsendt alle 

medlemmer midt i april, mens de 

sidste detaljer omkring 

træf og generalforsamling 

udsendes først i maj.

 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen har siden februar 

fået ny sammensætning, da 

Carsten Knudsen af private og 

personlige grunde ønskede at 

træde ud.  

Pia Damkjær Pedersen er trådt 

ind i bestyrelsen i stedet for 

Carsten og har nu kastet sig ud i 

bestyrelsesarbejdet. Velkommen 

til Pia! 

Derfor sidder formanden 

igen med kassererposten, 

da hun pt. er den eneste 

med fuldmagt til banken. 

Det er en situation, som 

bestyrelsen vil forsøge at 

tage højde for, når der 

skal vælges ny bestyrelse.

Efterlysning af ”udstillingshjælp(ere)” 

Klubben har i mange år været så 

heldig, at Mette Lauridsen har 

taget sig af klubbens udstillinger. 

Mette vil gerne trække sig tilbage 

inden for en rimelig tid, men er 

også villig til at hjælpe den eller 

de, som vil tage over. (Fortsættes) 

Det sker i klubben 
 

Klubbens har fået nyt 

MobilePaynr. 15 11 12 

dette kan bruges til alle 

betalinger undtagen 

kontingent.  

 

Nye mailadresser: 

Der er netop etableret 

nye mailadresser til alle 

klubbens bestyrelses-

medlemmer. 

Når vi er sikre på at alle 

virker efter hensigten vil 

de naturligvis blive rettet 

til på hjemmesiden. 

 

Klippekursus med 

Martin Nilsson i Jylland 

lørdag den 26. oktober 

2019.  

Kurset afholdes i Viborg 

og der er enkelte ledige 

pladser, så du kan stadig 

tilmelde dig. Se mere her 

 
Mange medlemmer har 

problemer med at få 

klippet deres lagotto.  

Fra hele landet søger vi 

medlemmer med klippe-

erfaring, som vil stå på 

klippelisten.  

Overvej om det er noget 

for dig, at hjælpe andre 

lagottoejere. Se mere her 
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Klubudstillingerne har været 

afholdt både på Sjælland og i 

Jylland/Fyn, så det ville være 

dejligt, hvis vi kunne få en til at 

tager over hvert sted. 

 

Er du interesseret i udstillinger 

og har du lyst til at hjælpe 

klubben med at stå for klubbens 

udstilling i din landsdel (pt. én i 

hver landsdel om året) så giv os 

endelig et praj på 

dansk.lagottoklub@gmail.com   

 

Trøffelsøgning på Gotland 

Klippekursus med Martin Nilsson 

Lørdag den 23. marts 

afholdt Dansk Lagotto Klub 

klippekursus med Martin 

Nilsson, som 

klippeinstruktør.  

Alle gik hjem med nogle 

meget fint klippede og 

trætte lagottoer. 

 

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 flere år har det været et 

stort ønske fra flere 

medlemmer at forsøge sig med 

en trøffelsøgningstur til 

Gotland. 

Da man på general-

forsamlingen 2018 vedtog, at 

trøffelsøgning skal være en 

del af klubbens aktiviteter, 

kom vi en sådan tur nærmere. 

 

Vi har fået mulighed for at 

lave en tur med tøffelsøgning 

den (17)18.-20. okt. 2019. 

Deltagerne skal selv sørge for 

transporten til Gotland og vi  

er ved at afsøge mulighederne 

for overnatning. 

Deltagerne skal inden have 

trænet deres lagotto på 

bourgognetrøffelduft. 

Klubben har (frossen) 

bourgognetrøffel til træningen 

og har indkøbt træningstrøfler 

(Majella Tartufo) til at lægge 

duften i ved fælles-træning. Vi 

har enkelte til salg til 

medlemmer.  

Er du interesseret i at 

deltage i turen til Gotland, 

skriv til 

dansk.lagottoklub@gmail.com 

Det sker også i 

klubben 
 

Medlemmerne i Jylland 

mødes stadig til bootcamp 

med trøffelsøgning én gang 

om måneden. Læs mere her 

 

Vi vil også meget gerne i 

gang på Sjælland!  

Er du interesseret, så meld 

dig til træningfællesskab 

med trøffelsøg på Sjælland 

til 

lagotto.kristian@gmail.com  

 

 
 

Et begrænset antal Majella 

Tartufo til salg. 

Majella Tartufo bruges i 

Italien til trøffeltræning. 

Den er en såkaldt ”kong”, 

som kan indeholde 

trøffel(lugt) Den ligner en 

100 g’s trøffel.  

Prisen er 275 kr. for 

medlemmer. Der kommer 

mere på hjemmesiden om 

nogle dage. 

 

Hvis du vil stå for en 

månedlig tur på Sjælland, 

så henvend dig til 

lagotto.kristian@gmail.com  

eller helle@lauridsen.dk 

 

Sker der for lidt i dit 

område? Så meld dig ind i 

dit områdes aktivitets-

udvalg. Se mere her 
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