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Kære medlem af DLK.

Det er snart længe siden, at vi har udsendt et nyhedsbrev, men denne gang er der faktisk en del at 
berette.

På trøffeljagt i Schweiz

Fredag 10. september til søndag 12. september var 10 danske lagottoejere med deres 6 hunde på et 
spændende og udbytterigt trøffelkursus hos Denise Stalder i Schweiz. Denise er et varmt og 
inspirerende menneske med stor viden om og stor kærlighed til lagottoen og trøflerne, og hun 
formåede at bringe sin begejstring i spil i nogle meget intense dage for både hunde og mennesker. 
Du kan finde en beretning fra dagene i Schweiz og en masse billeder på vores hjemmeside.

Konkurrencemedlemsskab af DLK
Ved generalforsamlingen i april drøftedes et ændringsforslag til vedtægterne. Forslaget gik ud på at 
indføre et konkurrencemedlemsskab for deltagere med andre hunde end lagottoer i CdC-
trøffelkonkurrencer. Forslaget blev vedtaget og sendtes derfor ifølge vedtægternes § 13 og § 18 til 
urafstemning blandt stemmeberettigede medlemmer.

Afstemning om vedtægtsændringen skete ved indsendelse af mail til: valg@dansklagottoklub.dk 
med overskriften: ”Vedtægtsændring 2021” og afgivelse af en stemme på JA eller NEJ. 
Afstemningsperioden løb fra 15. august til 30. august. Stemmerne er blevet opgjort af 2 medlemmer
af bestyrelsen d. 17. august. Der var i alt afgivet 28 gyldige stemmer og ingen ugyldige. Resultatet 
blev klart, idet der var 1 (en) nej-stemme og 27 (syvogtyve) ja-stemmer. Så konkurrencemedlems-
skabet, som giver adgang til at deltage i CdC-trøffelkonkurrencer, men ingen andre klubaktiviteter, 
er altså nu en realitet. Vedtægtsændringen er godkendt af DKKs lovudvalg.
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Nykonstituering af bestyrelsen
Hen over sommeren blev Catja Kjær Rasmussen desværre nødsaget til at opgive bestyrelses-
arbejdet. Og da ingen af suppleanterne så sig i stand til at træde ind, har den resterende del af 
bestyrelsen måttet tage vedtægternes §8 stk. 5 i brug og supplere sig selv. Heldigvis har Claus 
Lidbjerg indvilliget i at træde ind i bestyrelsen ind til næste generalforsamling. Herefter har 
bestyrelsen nykonstitueret sig med Litzi Overvad som formand, Dorte Holsting som næstformand, 
Bettina Starup Mentz som kasserer, Flemming Christensen som sekretær og Claus Lidbjerg som 
bestyrelsesmedlem.

Hund i Fokus

CdC-trøffelsøgningen blev for alvor introduceret i hundeverdenen på de nyligt afholdte dage med 
”Hund i Fokus” på Vilhelmsborg. Der var også udstilling af lagottoer og eksteriørbedømmelse, alle 
med gode resultater. Der er blevet lagt et stort arbejde i det fra de planlæggende og deltagende 
medlemmer af DLK. Der er en fin omtale af CdC-trøffelkonkurrencen i nyeste nr. af ”Hunden” (nr. 
9, september 2021 s. 34).

Læs mere og se billeder på vores hjemmeside

Klippekurserne har stor succes
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Der bliver afholdt mange klippekurser, og der er stor rift om at kunne deltage. Senest har der været 
afholdt kurser, både i Jylland og på Sjælland med Katharina Schoug fra Sverige. Vi håber på senere 
at kunne holde kursus også med Katrien van Gemert fra Holland.

Se mere om seneste kurser på vores hjemmeside

Nyt og forbedret medlemssystem og hjemmeside

Den afgående bestyrelse vedtog at man skulle arbejde videre med en overgang fra de eksisterende 
medlems- og regnskabssystemer og den eksisterende hjemmesideløsning, som ikke længere 
forekom tidssvarende. Valget faldt på en undersøgelse af firmaet Klubmoduls løsning. Den 
tiltrædende bestyrelse arbejdede videre med undersøgelsen og vedtog, at man skulle engagere sig 
med Klubmodul. Arbejdet er nu vidt fremskredet, og i løbet af efteråret vil resultatet kunne mærkes 
i praksis.

Vi får et et effektivt og tidssvarende medlemssystem med lettelser for os hvad angår administration, 
styring af kurser og andre aktiviteter samt regnskab. At vi så samtidig har fået udviklet en mere 
sikker, overskuelig og indbydende hjemmeside gør det jo ikke ringere.

For dig som medlem betyder det, at du let vil kunne tilmelde dig og betale kontingent og deltagelse 
i arrangementer via sidens betalingsløsning til kort og mobilepay. I første omgang skal du ikke gøre 
noget selv, da vi opretter din profil ud fra de oplysninger vi har om dit medlemskab. 

Du får så på et tidspunkt en mail fra os med oplysninger til det første login. Herefter kan du selv 
administrere profilen. Du skal som noget af det første ændre dit password. Hvis du ønsker et andet 
brugernavn end din mailadresse, kan du også ændre dette. Ved din første tilmelding til et 
arrangement skal du angive dine betalingsoplysninger. Vi gør opmærksom på, at det er nets, der 
administrerer betalingerne, så vi har ingen adgang til dine sensitive data. 
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Når overgangen til Klubmodul er en realitet, kan du downloade klubmodul-app’en til din 
smartphone, hvilket gør det let at modtage nyheder fra klubben og enkelt at melde dig til de 
arrangementer, som vi udbyder.

Sundhedsstatistik og avlsanbefalinger
Statistikken er baseret på data registreret på Hundeweb i peroden fra 1/9 2019 – 1/9 2021.

Der er født 30 kuld med 159 hvalpe i Danmark. I samme periode er der importeret 27 lagottoer: 16 
fra Sverige, 3 fra Italien, 3 Polen, 1 Slovakiet, 1 Finland, 2 Tyskland, 1 Kroatien.

                                                           Antal testede:                        Antal bærere:
Juvenile epilepsi 121 14
Storage disease                         135 2
Furnishing 85 F/F 4  F/f
HD status 21 6 C, D, el. E

Sundhedsudvalget sig over, at så mange opdrættere og lagottoejere vælger at lade deres hunde 
sundhedsteste. Tallene viser, at der særligt er opbakning til DNA tests for juvenil epilepse og 
Lagotto Storage Disease (LSD). Lidt færre tester deres hunde for Furnishing.

Vi ved fra studier på antalsmæssigt større racer, at hvis man anbefaler avl på hunde med A, B og C 
hofter i stedet for blot A og B hofter (som er tilfældet hos lagottoen), så vil man over tid se en 
øgning i antallet af hunde med sygdomme hofteledsdysplasi dvs C hofter og opad. Med tallene for 
de sidste to år i mente, så vil sundhedsudvalget meget gerne opfordre til at der kun anvendes hunde 
med A og B hofter i avlen og at man altså følger DLK´s anbefalinger også på dette punkt.

Læs hele sundhedsstatistikken og anbefalingerne på hjemmesiden

Med venlig hilsen

Dansk Lagotto Klub

Bestyrelsen
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