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Aktiviteter ved Store Hestedag 
Ved Store Hestedag i Roskilde 3.-4. 

september vil der være flere 

aktiviteter for vore medlemmer. 

Om lørdagen er der udstilling – se 

mere i hjemmesidens kalender.  

Om søndagen er der først CdC-

trøffelkonkurrence, hvor de 

tilmeldte hunde på tid skal finde 6 

trøffeldummies på en 5x5 meters 

bane. Efterfølgende er der Speed-

truffeling/Americano, hvor 2 hunde 

ad gangen konkurrerer. Den, der 

først finder 3 dummies har vundet 

og går videre til næste runde. Man fortsætter, ind til der er 2 hunde tilbage i finalen. Se mere, og tilmeld dig 

på hjemmesiden. 

DLKs uddannelse af CdC-dommere 
Som led i uddannelsen vil dommeraspiranterne vil være med til at dømme CdC-konkurrencen ved Store 

Hestedag i Roskilde 4. september. 

DKKs uddannelse til mentalbeskriver 
Som fortalt i nyhedsbrevet fra juni udbyder DKK uddannelse af interesserede til mentalbeskriver. Er du 

interesseret, og opfylder du betingelserne, så skriv til os på kontakt@lagottoklub.dk for at blive indstillet  

bFor at kunne deltage i uddannelsen skal du: 

-Være medlem af DKK. 

-Have hundeerfaring og kunne lide hunde af 

enhver slags og være fortrolig med både 

store og små hunde. 

-Have set en hel mentalbeskrivelse eller selv 

deltaget på en. 

-Være fysisk sund, aktiv og mobil. Skal bl.a. 

kunne sidde på hug og komme op uden 

problemer. 

-Basiskursus vil være en fordel. 

Der holdes infomøder hos DKK i Solrød og på Vilhelmsborg tirsdag 15. november kl. 19-21 og 

uddannelsen begynder i starten af 2023.  

https://lagottoklub.dk/cms/activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://lagottoklub.dk/cms/activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://lagottoklub.dk/cms/EventOverview.aspx
https://lagottoklub.dk/cms/EventOverview.aspx
mailto:kontakt@lagottoklub.dk
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Principper for træning og aktiviteter i DLK 
Det kan være godt en gang imellem at repetere, hvilke etiske principper der gælder for hundetræning, når 

den foregår i klubregi. Principperne er sammenfattet af DKK, og de gælder naturligvis også for arbejdet i 

DLK, hvad enten det drejer sig om klippekurser, udstillinger, konkurrencer eller trøffeltræning. Du kan finde 

reglerne på vores hjemmeside under menu-punktet Klubben->Aktiviteter->Etiske regler. 

Indberetning af kørsel i forbindelse med klubaktiviteter 
Der har været visse problemer i forbindelse med indberetning og udbetaling af kørselsgodtgørelser. For at 

på rettet op på det, har vi besluttet ikke længere at bruge indberetning via Klubmodul-appen. I stedet 

bedes alle, der er berettiget til kørselsgodtgørelse efter takst 1 (den høje takst), at indberette via 

hjemmesiden fra menupunktet Klubben->For medlemmer->Kørselsgodtgørelse takst 1 - 2022. Er man 

berettiget til kørselsgodtgørelse efter takst 2 (den lave takst), skal man indberette via hjemmesiden fra 

menupunktet Klubben->For medlemmer->Kørselsgodtgørelse takst 2 - 2022. Indberetningen vil så blive 

kontrolleret og godkendt af klubbens kasserer og et andet bestyrelsesmedlem og sat til udbetaling så 

hurtigt som muligt. 

 

Bestyrelsen   

 

https://lagottoklub.dk/etiske-regler
https://lagottoklub.dk/indberetning-koersel-takst-1
https://lagottoklub.dk/indberetning-koersel-takst-2

