
Dansk Lagotto Klub – nyhedsbrev marts 2022

Læs her om:
• Tilskud til transport til landstræf og generalforsamling

• Anmeldelse af kandidatur til bestyrelsesvalget

• Tilmelding til CdC-dommeruddannelse

• Sundhedsstatus for lagotto romagnolo

• Eksteriørbedømmelse

• Webinar med Irene Jarnved om selvkontrol

• Billeder fra DLK-arrangementer

Tilskud til transport
I lighed med tidligere år giver klubben et tilskud til de deltagere i landstræf og generalforsamling, 
der kommer fra et sted vest for Storebælt.

Man skal på selve landstræffet udfylde en transporterklæring, og så vil der efterfølgende blive 
udbetalt et tilskud på kr. 250,-

Kandidat til bestyrelsen
Husk at du kan nå at melde dig som kandidat til bestyrelsesvalget. Send en skrivelse om dig selv  og
din lagottoerfaring og din interesse for bestyrelsesarbejdet. Send også gerne et billede. Du skal have
været medlem af DLK i minimum 3 måneder, og som bestyrelsesmedlem skal du være medlem af 
DKK (DLK betaler halvdelen af kontingentet for bestyrelsesmedlemmer). Frist for anmeldelse: 9 
april 2022. Skriv til kontakt@lagottoklub.dk

Uddannelse til CdC-dommer
Trøffeludvalget har brug for dommere til klubbens kommende trøffelkonkurrencer. Vi har brug for 
dommere på Sjælland, Fyn og i Jylland.

Uddannelsesforløb for nye dommere modul 1:

# dagskursus med teori i konkurrenceprogram, bedømmelsesteknik og reglementer
# dommertræning i praksis med deltagere / frivillige
Første modul gennemføres på Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted d. 18. juni 
2022 kl. 11 – 16

Uddannelsesforløb for nye dommere modul 2:

# du er med til at dømme til en CdC-trøffelkonkurrence sammen med en trøffeldommer
Betingelser for at starte på dommeruddannelsen:
# du har deltaget i klubbens trøffeltræningsarrangementer
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# du har sociale, kommunikative- og skriftsproglige kompetencer
# du er interesseret i trøffeltræning med hund
# du kan træffe hurtige beslutninger
# du forpligter dig på landsplan 
 du skal måske dømme en konkurrence i en anden landsdel end din egen
# du er medlem af DLK og DKK

 DLK dækker halvdelen af dommerens DKK medlemskab

Hvis du er interesseret, sender du en mail til troeffel@lagottoklub.dk med din 
hundeerfaring plus erfaringer med hundetræning og hundesport.
Trøffeludvalget meddeler, om godkendelses til dommeruddannelse er opnået, når en endelig 
godkendelse fra Trøffeludvalget og DKK foreligger.

Du finder det også på hjemmesiden

Sundhedsstatus Lagotto Romagnolo pr. 1. marts 2022
Baseret på data registreret på Hundeweb i peroden fra 1/9 2021 – 1/3 2022

4 kuld født i dk i alt og i alt 28 hvalpe.  5 lagottoer importerede: 1 fra Sverige, 2 fra Italien, 1 
Slovakiet, 1 Spanien. 

                                                            Antal testede:                         Antal bærere:
Juvenile epilepsi 27 dansk fødte + 1 svensk Fri
Storage disease LSD                   27 dansk fødte + 1 svensk Fri
DNA pelsvariant furnishing 17 dansk fødte Fri 
HD-status   8 dansk fødte 3 A, 2 B, 3 C m. hofter

HD-status ukendt på grund alder. 
Konklusion for sundhedsudvalget: 
Det anbefales fortsat kun at avle på forældrehunde m. A eller B-hofter. 

Eksteriørbedømmelse
Lagotto klubben tilbyder eksteriørbedømmelse på alle Spaniel Klubbens udstillinger, hvor Lagotto 
kan deltage.
Interesserede bedes kontakte Helle Dan på mail helle.dan@tdcadsl.dk
Tilmelding senest 3 dage FØR den pågældende udstilling.

DKK har godkendt, at en eksteriørbedømmelse sidestilles med en udstillingspræmiering.
Ved en eksteriørbedømmelse stilles der ikke krav til trimning, kondition eller fremvisning. Der er 
dog en fordel at hund kan stå stille ved måling og tandkontrol. Ligesom på udstillingerne er 
dommerens afgørelse inappellabel.
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Hvorfor en eksteriørbedømmelse i stedet for udstilling?

Mange vil benytte sig af muligheden for at få en eksteriørbedømmelse for at kunne opfylde et 
eksteriørkrav i avlsanbefalingerne, så man kan opnå en stambog med påtegning (BASIS+).
Andre benytter primært eksteriørbedømmelserne til hunde, der ikke kan udstilles, f.eks. fordi de er 
blevet klippet ned eller af anden årsag ikke er i udstillingspels, eller fordi hunden har pådraget sig 
en skade, som gør, at den ikke kan udstilles (f.eks. fået fjernet et stykke af halen). Her 
eksteriørbedømmes hunden oftest for at afgøre, om den er racetypisk i forhold til avl, eller for at 
afgøre, om hunden er registreret med korrekt farve, hårlag eller størrelse.
Derudover kan der være prøvehunde som har brug for en præmiering for at avancere eller opnå 
championat.

Webinar med Irene Jarnved
Irene Jarnved har stor erfaring som hundeadfærds-ekspert og anvendes meget bl.a. af DKK og 
TrygFonden. Vi har fået mulighed for at udbyde et webinar for medlemmer med Irene. Er du 
interesseret i at lære mere om selvkontrol – et emne som det kan være godt at have indsigt i, når 
man har en nysgerrig og aktiv hund som en lagotto.

Webinaret holdes 27.april kl. 19-21, og medlemsprise er kun kr. 50,-

Tilmeldingsfrist Søn. 24. april
Tilmelding og betaling på hjemmesiden – se under ”Event”

Billeder fra arrangementer
Hjemmesiden opdateres jævnligt med billeder fra klubbens arrangementer. Der er selvfølgelig de 
faste gallerier med lagottoer som hvalpe, i leg, arbejde og hvile. Men vi følger også op med fotos 
fra aktuelt afholdte arrangementer. Du finder dem under menupunktet Billeder.

Med venlig hilsen

Dansk Lagotto Klub
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