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Første officielle CdC-konkurrence 
Efter at Concours de Cavage er blevet anerkendt som hundesport af DKK, har vi afholdt den første officielle 

konkurrence. Det skete ved Store Hestedag i Roskilde d. 4. september i det fineste efterårsvejr. 

Der deltog 10 hunde – en i veteranklassen og de øvrige i C-klassen, og det blev en både spændende og 

hyggelig dag, hvor hundene og deres ejere gik til opgaven med krum hals. 

Dagens bedste resultat blev opnået i C-klassen af Dorthe Svejgaard Jensen med Cocco, som fandt og 

afleverede de 6 trøffeldummies på blot 2 minutter 54 sekunder. 

 

De glade vindere 

Forud for konkurrencen var der gået et stort forberedelsesarbejde med udarbejdelse af baneplaner, 

bedømmelsesskemaer og andet administrativt, herunder udarbejdelse og trykning af de krævede 

resultatbøger i tide inden dagen. Hertil kom den praktiske udførelse, hvor de 10 baner samt 2 reservebaner 

på 5x5 meter og med 5 meters indbyrdes afstand blev afgrænset og hvor 72 forberedte trøffeldummies 

blev gravet ned aftenen før konkurrencen. 



Nyhedsbrev fra DLK – september 2022   

 
 

~ 2 ~ 

 

Det blev en intens dag, ikke mindst for Dorte Holsting som den eneste autoriserede dommer i arbejde. Så 

hun skulle dels være skarp som dommer selv, dels supervisere de 5 dommeraspiranter, der med dagens 

konkurrence gennemgik sidste del af deres dommeruddannelse. 

Dagen forløb i det store og hele som den skulle. Vi vandt selv nogle erfaringer og har modtaget flere 

tilbagemeldinger som alt sammen vil blive overvejet i forbindelse ved de kommende konkurrencer, som vi – 

og forhåbentlig også ivrige trøffelhunde og deres ejere – glæder os til. 

 

Dommerteamet 

Klippekursus for begyndere 
Der er planlagt et klippekursus på Sjælland for begyndere lørdag 22. oktober. Bettina Mentz og Mette Dons 

står for det, og der er nu åbent for tilmelding. Der er plads til 10 hunde på kurset. Tilmeldingen gælder for 

en lagotto med ejer. Det er dog muligt at medtage en ledsager, men denne skal betale fuld pris. Som 

sædvanlig skal hunden være vaccineret eller have positiv titertest og have udvidet ansvarsforsikring, og den 

skal være håndterbar. 

Tilmelding og betaling via hjemmesiden 

https://lagottoklub.dk/cms/EventOverview.aspx
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Opdrætterkurser 

Som tidligere annonceret udbyder DLK støtte til DKKs opdrætterkursus. Der er ansøgningsfrist 30. 

november. For at komme i betragtning skal du have planlagt et konkret kuld og have indgået aftale 

med en hanhundeejer. Du bedes indsende dokumentation for aftalen og for at begge forældrehunde 

opfylder alle DLKs opdrætsanbefalinger, inklusive furnishing og LSD. Ansøgning og 

dokumentation indsendes til kontakt@lagottoklub.dk  

Trøffelsøgning 
Årets første kursus hos Denise Stalder i Schweiz er netop gennemført. Kurset med Denise for øvede hunde 

og førere afholdes i starten af november. Dette kursus er fuldtegnet, men det er muligt at melde sig til 

ventelisten. Forud for kurserne udbød vi et trøffelwebinar med Denise, som alle medlemmer havde 

mulighed for at deltage i og som var velbesøgt og gav god grundviden for trøffeljægere 

Tilmeldingen til kurserne på Gotland i oktober er afsluttet. 

Men der er stadig nogle aktiviteter her i landet. Aktuelt er der pladser på TBC i Sydjylland lørdag 8. oktober 

og på Fyn (for første gang) lørdag 5. november. Prisen er kun kr. 60,-pr. deltagende lagotto. Det er en god 

mulighed for at tilbyde hunden en sjov og spændende aktivitet og for selv at møde andre lagottoejere. 

Tilmelding og betaling via hjemmesiden 

 

Med mange hilsener 

Dansk Lagotto Klub 
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