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Hundens dag i Tivoli søndag 21. august 
Der bliver igen i år en raceparade gennem 

haven, hvor hundene går inddelt i grupper. Der 

er en officiel racerepræsentant for hver race, 

men alle fremmødte hunde er velkomne til at 

gå med i paraden. 

Efter raceparaden samles alle ved Plænen, hvor 

der er ca. en times underholdning på scenen.  

Der er én officiel repræsentant for hver race, 

som får en gratis entrebillet til Tivoli. Alle er 

velkomne til at gå med i paraden, men skal selv 

betale entre. Racerepræsentanten kommer til 

at gå med et skilt på maven med racens navn!  

Vil du være racerepræsentant for lagotto romagnolo så skriv til os inden 1. juli på kontakt@lagottoklub.dk , 

så får du et tilmeldingslink. 

Princippet er: først til mølle! 

DLKs uddannelse af CdC-dommere 
Uddannelsen er nu gået i 

gang med 5 dommeraspi-

ranter fra Jylland, Fyn og 

Sjælland. 

Lørdag 18. juni mødtes 

man til undervisning i 

Hedensted. Aspiranterne 

kom i gang med teorien og 

fik udarbejdet og kon-

trolleret 10 baneplaner. 

Banerne blev anlagt efter 

alle kunstens regler. 

Herefter kom 5 ivrige 

hunde og hundeførere, der havde meldt sig, så dommeraspiranterne kunne få praktisk erfaring med selve 

konkurrenceforløbet. Der blev søgt og dømt og givet feedback, så alle parter fik en god og lærerig dag ud af 

det. 

Næste del af uddannelsen er, at dommeraspiranterne skal være med til at dømme CdC-konkurrencerne ved 

Hund i Fokus på Vilhelmsborg og Store Hestedag i Roskilde søndag 4. september. 
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DKKs uddannelse til mentalbeskriver 
DKK udbyder en ny uddannelse, hvor man kan blive mentalbeskriver. Uddannelsen kommer til at bestå af 3 

moduler og strækker sig over mindst 3½ år.  

Uddannelsen er delt op i tre moduler som er følgende: Figurant-, Testleder- og Beskriver-uddannelse.  

Der gøres opmærksom på at man ikke får løn når man er ude at mentalbeskrive. Det er frivilligt gratis 

arbejde. Man får dog skattefri kørselsgodtgørelse efter statens høje takst.  

Et kommende kursus på Figurantuddannelsen, er planlagt i februar-april 2023. Uddannelsen foregår over 2 

weekender + en praktisk eksamen på en officiel beskrivelse. 

For at kunne deltage i uddannelsen skal man: 

-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. Nærmere om tid og sted følger. 

-Man skal indstilles til uddannelsen fra specialklub, DKK-kreds, DCH eller PH. 

Opfylder du betingelserne, og er du interesseret, så skriv til os: kontakt@lagottoklub.dk 

Opdrætterkurser udbydes 
DKK holder årligt flere opdrætterkurser for medlemmer, som påtænker at gå i gang med opdræt.  

For at styrke arbejdet med opdræt af lagottoer i Danmark har bestyrelsen besluttet årligt at give økonomisk 

støtte til 2 medlemmer, der vil deltage på et opdrætterkursus.  

Går du med hvalpeplaner, så send din ansøgning om at komme på opdrætterkursus i 2023. Beskriv dine 

planer og begrundelsen for at komme på et sådant kursus, og send din ansøgning til 

kontakt@lagottoklub.dk inden 1. december i år. 

Og så ønsker vi en god sommer til alle vores medlemmer og deres dejlige hunde. 

Bestyrelsen   
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