
 REFERAT 
Møde mellem Sundhedsudvalget og Bestyrelsen i Dansk Lagotto Klub (DLK) 
14. december 2020 
19:00 – 22:00 på Meet 

Deltagere:  
Catja Rasmussen (referent), Kristian Olesen (ordstyrer), Dorthe Sveigaard, Rune Richtendorff,  
Dorte Holsting, Sanne Kristensen og Helle Lauridsen  

Dagsorden: Referat:

A. Alderskrav ved eksteriør 9 eller 12 måneder 
(mail 7/11)

Det bliver ikke sat ind som krav, men hvis klubben selv holder eksteriør-arrangementer må vi 
gerne lave vores egne “regler”. Hvis man udstiller sin hund kan den blive godkendt til opdræt  
i juniorklassen som er fra 9 måneder. Vi accepterer reglerne fra DKK dvs. en Lagotto kan blive 
godkendt til opdræt på sit eksteriør når den er 9 måneder.

B.  
Plan for Dansk Lagotto Klub-henvendelse vedr. 
opdræts-restriktioner 

Hofter - DKK ser det ikke som en fordel for racen at lempe så man også kan få plus-stambog på 
C-hofter, men kun på A og B. På DKKs hjemmeside står der ikke noget om krav på C-hofter. Der 
er kun nævnt A+B og at de ikke anbefaler D og E men man kan søge om lov hos 
specialklubberne.  
Sundhedsudvalget har misforstået bestyrelsens spørgsmål omkring godkendelse af C-hofter. 
Det er ikke ment som at C-hofter skal godkendes med plus-stamtavle. 

Hvis vi får henvendelser fra medlemmer vedr. Lagottoer med C-hofter som ønskes brugt til 
opdræt, bør vi klart anbefale at de vælger en parringspartner med A-hofter. 

DKK ser ikke nogen grund til at stille krav omkring øjenlysning ved opdræt, da det ikke er et 
udbredt problem for racen i Danmark. Dette accepterer bestyrelsen/sundhedsudvalget. 

Sundhedsudvalget ser efter om de har været/er tydelige nok i forhold til klubbens supplerende 
anbefalinger af diverse tests ved opdræt med plus-stamtavle - og ikke kun kravene. 

Ejere af hanhunde der tilbydes opdræt og gerne vil have annoncere på vores hjemmeside, skal 
sørge for at hunden opfylder alle krav og anbefalinger fra DKK og DLK - samt DLKs supplerende 
anbefalinger omkring LSD og Furnishing – se mere på lagottoklub.dk - under sundhed/opdræt.

http://lagottoklub.dk


Tak for et godt og konstruktivt møde :-)

C.  
Er der spørgsmål i det åbne brev til DKK eller  
andre spørgsmål, der skal drøftes?

-

D.  
Hvad mener bestyrelsen om, hvor ofte bestyrelsen 
er i direkte kontakt med sundhedsudvalget?  

Sundhedsudvalget foreslår: Én gang årligt får bestyrelsen tilsendt en oversigt over de 
sundhedsdata, der er på Hundeweb. Bestyrelsen tager på baggrund af disse stilling til om, der skal 
være et fællesmøde og/eller en henvendelse til DKK. 

Bestyrelsen accepterer Sundhedsudvalgets forslag. 

Diverse Eksteriørudvalgets arbejde kan ligestilles med at stå for at arrangere en udstilling. 

Dorthe S. kontakter DKK vedr. den henvendelse vi har fået angående registrering af pelsfarver.


