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Udstillinger 
Der har som tidligere nævnt været vigende tilslutning til udstilling af lagottoer. Det er en udvikling, som vi 

gerne vil være med til at vende. 

Det kan være, at det skyldes, at mange nye lagottoejere er usikre på, hvordan man deltager, selv om lysten 

kunne være der. For at råde bod på det er vi ved at arrangere et medlemswebinar om udstillinger, så alle 

interesserede kan få et indblik i, hvad det kræver at udstille sin lagotto, og hvilke glæder det kan give. I 

tilslutning til det håber vi også i det nye år at kunne tilbyde kurser med ringtræning for lagottoer og deres 

ejere. 

 

Ind til da anbefaler vi at man tager med som tilskuer til bl.a. de udstillinger, som Spanielklubben holder, og 

hvor også lagottoer kan deltage. Se nærmere i kalenderen på hjemmesiden. Førstkommende udstilling er 

juleudstillingen d. 26. november på Sjælland. 

Har du interesse for at arbejde aktivt med udstillinger, så kan vi godt tænke os at få styrket klubbens 

eksteriør- og udstillingsudvalg med flere medlemmer, også gerne fra Fyn og Jylland. Skriv til udvalget på 

udstilling@lagottoklub.dk eller ring til Bettina Mentz. 

 

mailto:udstilling@lagottoklub.dk
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Nye eksteriørdommere 
DKK har autoriseret nye eksteriørdommere til lagotto romagnolo. Det er: 

• Martin Nilsson 

• Thomas Rohlin 

• Rikke Wind 

Tillykke til de 3, som vi håber at kunne møde i aktion ved kommende udstillinger. 

Nye CdC-dommere 
DKK har også nu autoriseret de nye CdC-trøffelsøgsdommere (på billedet her sammen med Dorte Holsting) 

 

• Anne Møller 

• Claus Lidbjerg 

• Flemming Christensen 

• Gitte Burchardt 

• Kristian deFreitas Olesen 

Tillykke til de 5, som nu kan få arrangeret nye CdC-konkurrencer i det kommende år. 
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Lagottokalender 
Der kommer ofte forespørgsler til klubben om forskellige emner. For nylig var der en far, som gerne ville 

købe en lagottokalender til sin datter, som ønsker sig sådan en i julegave. Vi måtte desværre skuffe med, at 

vi hverken fremstiller eller sælger kalendere. Men vi synes egentlig, at det kunne være en god ide at gøre 

det, hvis der er passende efterspørgsel. Det kan ikke nås i år, men måske til næste år. Vi har jo allerede 

mange gode billeder på hjemmesiden, og flere kan uden tvivl komme til. 

 

I den anledning har vi oprettet en afstemning, som kan være med til at afdække interessen. På 

hjemmesiden går du ind i menuer Klubben -> Afstemning, lukker op for afstemningen og vælger dit svar. Du 

skal være logget ind for at kunne svare, men din stemme er fuldstændig anonym. 

Klubmodul-app 
Hvis du installerer Klubmodul-appen på din smartphone, har du let adgang til nyheder fra DLK, oversigt 

over dine tilmeldinger og meget mere. Når du har installeret appen, skal du vælge ”Ikke sportsklub” og 

derefter Dansk Lagotto Klub. Og så logger du ind med dit sædvanlige brugernavn og tilhørende 

adgangskode. 

 

Med venlig hilsen 

DLK 

https://lagottoklub.dk/afstemning

