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Store Hestedag 
Vi håber at se rigtig mange medlemmer ved vore aktiviteter på Store Hestedag i Roskilde d. 3.-4. 

september.  

Udstilling 
Lørdag d. 3. er der klubudstilling på Store Hestedag, hvor tilmeldingsfristen nu er overskredet. Der er er 8 

tilmeldte hunde (og heraf kun én dansk hund). Det er alt for lidt i forhold til at store arbejde det er at 

arrangere en udstilling. Så det rejser spørgsmålet:  Er det et ønske fra medlemmerne at der fortsat skal 

laves DLK klubudstillinger? Vi har stadig samarbejde med Spaniel klubben og deltager i deres udstillinger. 

Hvilket måske er nok? Giv gerne din mening til kende: skriv til eksteriør- og udstillingsudvalget. Det kan du 

gøre fra hjemmesidens formular på Eksteriørudvalgsmedlemmer (lagottoklub.dk) 

CdC-trøffelsøgningskonkurrence 
Søndag 4. holder vi så den første officielle CdC-trøffelsøgningskonkurrence. 

Der er tilmeldt 10 hunde til konkurrencen, som går i gang kl. 10. På hver bane er der gemt 6 

trøffeldummies, som skal findes på tid. De 9 af hundene er tilmeldt i C-klassen, så de har 6 minutter til 

rådighed. En hund er tilmeldt i veteranklassen og må bruge 7 minutter. 

Der uddeles en roset til de 4 vindere, og samtlige deltagende hundes points indberettes til hundeweb. 

Dommere er Dorte Holsting sammen med de 5 dommeraspiranter, som ved tilfredsstillende arbejde har 

gennemført deres uddannelse. 

De krævede resultatbøger er i bestilling og forventes at kunne afhentes ved indskrivningen d. 4. september. 

Speedtruffeling/americano 
Efter CdC-konkurrencen håber vi at kunne holde en speedtruffeling/americano-konkurrence. Her 

konkurrerer 2 hunde ad gangen på en 10 x 10 m. bane. Den hund, som først har fundet 3 dummies går 

videre til næste runde. Den anden udgår. Sådan fortsætter man med runder, hvor vinderne konkurrerer 

med hinanden, ind til der kun er 2 hunde tilbage, så der kan kåres en endelig vinder. 

Betingelsen for at konkurrencen kan holdes er, at der er tilmeldt et rimeligt antal hunde – minimum 8, men 

gerne mange flere. Så har du mod på at være med i en sjov aktivitet med din hund, så hold dig ikke tilbage. 

Det koster kun 50,- kr. Tilmelding via hjemmesiden senest 31. august. 

Trøffelrejserne 
Der er stadig enkelte ledige pladser på rejserne til Gotland og Schweiz. Se nærmere på hjemmesiden under 

Events. Men det skal være snart, for fristen for tilmelding er 23. august hhv. 27. august. 

Nyt fra bestyrelsen 
Der har været nogle administrative problemer i forbindelse med indberetning og udbetaling af kørepenge, 

hvilket har medført, at nogle medlemmer, som har været berettiget til kørselsgodtgørelse har måttet vente 

længe på at få deres velfortjente godtgørelse. Problemerne er dog på vej til at blive løst, så det kan komme 

til at fungere bedre og hurtigere. 

https://lagottoklub.dk/eksterioerudvalgsmedlemmer
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På det økonomiske område har vi stadfæstet den politik, som vi egentlig altid har fulgt for indkøb af varer 

og materialer: under hensyntagen til spørgsmål om kvalitet vælger vi den billigste løsning. 

Der er indkommet ansøgninger om støtte til opdrætterkursus. De vil blive behandlet på førstkommende 

bestyrelsesmøde. 

Og i slutningen af oktober holder vi en temadag om opdræt for bestyrelse og udvalg, så vi kan blive klogere 

på, hvad der ligger af forhold, som man skal tage hensyn til på det område. 

Forårets webinar til fordelagtig medlemspris med Irene Jarnved var jo en stor succes. Vi vil gerne kunne 

tilbyde to årlige webinarer om relevante emner. Kom gerne med forslag til oplægsholdere eller emner, som 

kunne være interessante. Skriv til kontakt@lagottoklub.dk – gerne inden 14. september, så det kan komme 

på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 

Er der i øvrigt emner, som du mener, at bestyrelsen skal tage stilling til, så henvend dig med det på mail 

kontakt@lagottoklub.dk senest 1 uge inden bestyrelsesmødet. Det holdes den 3. onsdag i hver måned, dog 

decembermødet. Det bliver i år bliver 2. onsdag 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Lagotto Klub 

Bestyrelsen 
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