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Fordeling af medlemmerne på landsdele 
Medlemsantallet har været støt stigende gennem de seneste år. Ved en opgørelse medio oktober var vi 281 

medlemmer (175 kvinder, 106 mænd), fordelt på alle landsdele. Der er dog tydelige forskelle på, hvor i 

landet de organiserede lagottoejere befinder sig. Især Vest- og Midtjylland er tyndt besat. Hovedstads-

området topper klart, fulgt af Nordsjælland, Østjylland og Fyn. Du kan se hele fordelingen på hjemmesiden 

og her: 

 

Temadag 
Lørdag 29. oktober gennemførtes temadag for bestyrelse og udvalg i Vejle. Hele bestyrelsen og omtrent 

alle udvalgsmedlemmer deltog. Formiddagen gik med Sanne Christensens gennemgang af stort set alle 

forhold omkring opdræt. Vi fik megen kontant og præcis viden i en dialog mellem deltagerne og Sanne.  

Om eftermiddagen gik vi over til drøftelse af forholdene for udvalg og bestyrelse og mellem bestyrelse og 

udvalgene. 

Der blev redegjort for opgaverne i dommerudvalget, eksteriør- og udstillingsudvalget, sundhedsudvalget, 

trøffeludvalget og Facebook-administrationen. 

Der var enighed om, at det havde været en god og konstruktiv dag. Og at et sådant møde bør gentages 

hvert år. Det er med til at skabe sammenhold og dynamik i klubben. 

De mange gode ideer, som udsprang af dagens drøftelser, er taget med i udvalgenes og bestyrelsens videre 

arbejde. Nogle af dem er allerede sat i værk, medens andre kræver yderligere overvejelser og konkreti-

sering. Så der er noget at tage fat på. 

https://lagottoklub.dk/statistik
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TBC 
I september blev der for første gang afholdt en trøffelbootcamp for hvalpe. Det foregik på Sjælland og blev 

godt modtaget af både de deltagende hvalpe og deres ejere. Der er planlagt flere hvalpe-TBC’er til næste 

sommer og efterår. 

 

Og så kom der i starten af november gang i TBC på Fyn. Det har der tidligere været som enkeltstående 

arrangementer, men denne gang var det startskud til en regelmæssig afholdelse af TBC’er på Fyn. Det 

glæder vi os til. 

Med ønsket om et godt resterende efterår 

DLK, bestyrelsen 


