
        Lagottoposten 
______________________________________________________________________________ 
Dansk Lagotto Klub                         December 2019 

 

Godt nytår 
Der er i 2019 sket meget nyt i klubben, og          
der er mange bolde i luften i bestyrelsen,        
som vi arbejder på at lande. I dette        
nyhedsbrev bliver sløret løftet for nogle af       
de ting der arbejdes med. Samtidig er det        
en målsætning, at der i 2020 kommer lidt        
flere nyhedsbreve end i 2019.  
 
Vi er glade for at klubbens medlemstal er        
stigende. Der er et håb for at klubben i 2020          
vokser sig endnu større, således flere kan       
være med til at skabe et fællesskab omkring        
lagottoen.  
 
I Dansk Lagotto Klub har vi et ønske om at          
nå bredt ud til medlemmerne og lade       
meninger og holdninger være del af en       
dialog, der kan fremme mangfoldigheden i      
klubben. Vi oplever, at der er mange       
forskellige tilgange til det at have en lagotto        
blandt klubbens medlemmer. Behovet for at      
favne bredt er således stort til trods for, at         
lagottoen er en forholdsvis lille race i       
Danmark.  
 
Vi er meget bevidst om at landet er stort, og          
håber at vi ved fælles hjælp når ud til alle          
lagottoer i landet, så alle kan byde ind med         
erfaringer og fællesskab, om hvor fantastisk      
det er at have en lagottoven. 
 
Vi ønsker jer alle godt nytår og glæder os         
meget til 2020! 
 
Bestyrelsen i Dansk Lagotto Klub 
 

Aktiviteter 
I Dansk Lagotto Klub er der aktivitetsudvalg       
på Sjælland, Fyn og Jylland. Det er       
forskelligt hvor mange og hvilke aktiviteter,      
der er i de enkelte landsdele. Det afhænger        
blandt andet af interesserne i det enkelte       
udvalg. Det er muligt for alle medlemmer, at        
melde sig til at være del af aktivitetsudvalg- 
ene. 
 
Generelt er der en stor efterspørgsel på       
aktiviteter og arrangementer i klubben. Vi      
ser det som tegn på stort engagement,       
hvilket er rigtig dejligt. Vi er også glade for,         
at nogle medlemmer selv byder ind med       
samlinger, gåture mv. Vi håber disse tiltage       
vil fortsætte i 2020 og opfordrer alle til, at         
tage teten og samle til fællesture mv.       
Relevante arrangementer annonceres   
meget gerne på klubbens hjemmeside. 
 
Det er målet i 2020 at implementere       
trøffelsøgning og træning på et bredere      
plan. Der er kommet gang i trøffelsamlinger,       
og der vil blive tilbudt camps i Jylland og på          
Sjælland. (se også afsnittet Trøffelsportsud- 
valget)  
 
Der er et forslag om, at afholde et        
intro-arrangement for nye lagotto ejere. Der      
vil blive arbejdet videre med dette koncept       
og muligheden for at udbyde arrangementet      
i flere landsdele.  
 
Det er håbet at der i klubregi vil være de 2           
klubudstillinger, som der plejer at være - i        
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Vester Hæsinge og på Sjælland. (se også       
afsnittet Hjælp til udstillinger)  
 
Der arbejdes med en idé om 2 gange årligt         
at afholde arrangementer om sundhed og      
bedømmelse. Der vil være dialog med      
medlemmer, og mulighed for    
eksteriørbedømmelse. (se også afsnittet    
Sundhedsudvalget)  
 
I 2020 udbyder Dansk Lagotto Klub 4       
klippekurser, 2 på Sjælland og 2 i Jylland,        
så håber I er klar på at tage kampen op          
mod krøllerne. 
 
Der arbejdes yderligere på at kunne tilbyde       
sparring for hvalpe/unghunde til soignering     
og opstarts klip- og pleje.  
 
Dansk Lagotto klubs generalforsamling og     
landstræf bliver afholdt den 25. april 2020       
ved Kalø Vig.  
 
Du finder på klubbens hjemmeside en      
kalender og information om    
arrangementerne i takt med at de bliver       
endelig tilrettelagt. 
www.lagottoklub.dk/index.asp?loadContent
=111122 
 
Trøffelsportsudvalget 
Dansk Lagotto klub har i 2019 fået et        
trøffelsportsudvalg og det har været et stort       
år i udvalget. Et år med megen       
lagottoglæde, aktivitet og interesse fra hele      
landet. Et år med store begivenheder som       

trøffelrejse til Gotland og ikke mindst, fund       
af trøffelbede i Danmark.  
 
Vi har set hvalpe og voksenhunde,      
omplaceringshunde og lagottoer fra danske     
og udenlandske opdræt, som hurtigt har      
fanget trøffelfærten og arbejdet kompetent. I      
det kommende år håber vi, at interessen,       
ihærdigheden og fælleskabet omkring    
trøffeltræning vil fortsætte.  
 
Udvalget har mange planer. Nogle, som vi       
endnu ikke ved, om de kan realiseres, og        
andre som er tættere på at være       
“grydeklare”.  
 
Det er lykkedes at få en engelsk version af         
det italienske regelsæt for    
brugshundeprøven i trøffelsøgning. Der er     
dog fortsat et stykke vej før der kan        
afholdes prøver i Danmark. Håbet er så       
småt at starte med småprøver i 2020,       
hvilket kan give et indtryk af i hvilket omfang         
træningen med hundene nytter.  
 
Lagottoerne har talentet og de mange      
gentagelser og justeringer af træningen gør      
en lagotto til en kompetent arbejdshund. I       
2020 håber vi, at fælleskabet og      
arbejdsglæden vil vokse, at vi får mulighed       
for igen at tilbyde trøffeltræningsrejser og at       
finde nye trøffelbede i Danmark. 
 
Sundhedsudvalget 
Vores ønske for 2020 er at komme ud og         
møde medlemmer og interesserede i dialog      
om sundhed og opdræt.  
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Ikke alle er interesserede i udstilling og       
udstillingsklip af sin hund, men har stadig et        
behov for at få information om hundens ve        
og vel - og hvad der vil være godt at træne           
sin hund i, selv om man ikke absolut tager         
på udstilling.  
 
Hundens mentale sundhed og temperament     
er vigtig, og der kan opstår udfordringer ved        
soignering og/eller dyrlægebesøg.  
 
Det kan også være et ønske om at        
opdrætte, stille din han til rådighed for       
parring, eller som indblik i hvad der evt.        
måtte blive bedømt hvis interessen for      
udstilling vokser. 
 
I sundhedsudvalget arbejdes der med afsæt      
i ovenstående på, at afholde arrangementer      
hvor der snakkes sundhed og erfaringer.      
Der vil være information om lagotto      
standarden, og hvad der lægges vægt på       
ved bedømmelse. Der laves øvelser og      
mulighed for, at få eksteriørbedømt sin      
hund.  
 

 
Hjælp til udstillinger 
Der er et aktuelt behov for engagerede       
medlemmer, der har lyst til at indgå i        
udstillingsarbejdet. Det drejer sig om, at      
kunne hjælpe med den praktiske afvikling      
på udstillinger og om at være del af        
udstillingsudvalget. Skriv til   
lagttoklub@gmail.com hvis det er noget for      
dig!  
 
Facebook og hjemmeside 
Klubbens facebookside Lagotto: Dansk    
Lagotto Klub - specialraceklub under DKK      
er og vil fortsat være et åbent forum for         
klubbens medlemmer og andre lagotto     
interesserede. Det er dejligt at se, at mange        
deler billeder og oplevelser fra hverdagen      
på siden.  
 
I forbindelse med arrangementer afholdt i      
regi af Dansk Lagotto Klub vil vi dog gerne         
opfordre til, at billeder og evt. beretning       
sendes til klubbens webmaster, som ligger      
dem på klubbens hjemmeside, hvorfra det      
efterfølgende kan deles på Facebook.  
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