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Formandsberetning 2019 
 

Bestyrelsen. 
Bestyrelsen, som blev valgt på 

generalforsamlingen 2018, konstituerede sig 

uden problemer og forslagene fra 

generalforsamlingen blev effektueret.  

Som mange vil huske, havde vi en urafstemning 

vedr. et punkt om elektronisk post, som blev 

vedtaget.  

Det forslag blev sammen med nogle andre 

småjusteringer i vedtægtsændringerne 

videresendt til juridisk udvalg i DKK. Alt blev 

godkendt dér og skrevet ind i vedtægterne. 

 

Bestyrelsen nedsatte forskellige udvalg, det var 

aktivitetsudvalgene i Jylland og på Sjælland, 

klubbens sundhedsudvalg et udvalg til 

udarbejdelse af en folder. 

 

Som oplyst i Lagottoposten er begge suppleanter 

trådt ind i bestyrelsen. Kristian i okt./nov., hvor 

klubbens webmaster og formand for 

aktivitetsudvalget, Pia Pallesen, trådte ud. I 

februar trådte Pia Damkjær Pedersen ind i stedet 

for klubbens kasserer, Carsten Knudsen, men 

uden at påtage sig kassererfunktionen, så den 

gled igen over på formanden. 

 

Bestyrelsens samarbejde har fungeret godt og 

uenigheder har mundet ud i konkrete tiltag med 

fælles fodslag til klubbens bedste. Sådan skal en 

bestyrelse fungere! 

 

 

Foldere 
Klubben har udgivet ikke bare én, men to foldere 

i det forløbne år.  

På generalforsamlingen sidste år blev vi 

opmærksomme på, at man hos DKK kan aflevere 

en folder, som omtaler klubben og som udleveres 

samtidig med stambøgerne til nye lagottoejere. 

Dette var den første folder vi tog fat på. Den blev 

trykt og afleveret hos DKK. 

Den anden folder er til uddeling til lagottoejere, 

som deltager i arrangementer, men ikke er 

medlemmer af klubben.  

Vi synes selv, at folderne er blevet rigtig fine og vi 

har været så heldige, at en fagmand, Claus 

Lidbjerg, har taget sig af redigeringen af begge 

foldere. 

 

 

Sundhedsudvalget 
har Sanne W. Christensen som formand. 

Sundhedsudvalget har arbejdet med beskrivelsen 

af sundhed og avl, som nu ligger på 

hjemmesiden. Indholdet i artiklen er reguleret og 

strukturen er en anden end tidligere og vi håber, 

at siden om lagottoens sundhed nu er mere 

overskuelig og sammenhængende. Det samme er 

sket omkring avlen, hvor avlskrav og 

avlsrestriktioner er trukket med ind i 

sammenhængen.
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Lagottoposten   

er, efter ønske fra medlemmerne på 

generalforsamlingen sidste år, udkommet mere 

regelmæssigt, nemlig hver anden måned. 

I lagottoposten har mange af de emner været 

nævnt, som også omtales her i 

formandsberetningen. Vi havde også et 

”temanr.”, hvor Sanne skrev omkring temaet 

”Allergivenlige hunderacer - sandhed eller myte?” 

Artiklen ligger nu på klubbens hjemmeside. 

Det var i januar-nummeret af Lagottoposten 

medlemmerne første gang fik datoen for 

generalforsamling og træf 2019. 

 

Kontaktliste 
Vi forsøgte på et tidspunkt at lave en kontaktliste, 

hvor man kunne melde sig, hvis man ville have 

direkte besked, når der var en aktivitet i ens 

område. Det resulterede i én henvendelse. Derfor 

må vi gå ud fra, at de fleste er tilfredse med, at 

der gøres opmærksom på klubbens 

arrangementer på hjemmesiden med en 

”briefing” med et link på FaceBook, så 

interesserede kan gå direkte til siden. Desuden 

omtales arrangementerne også i Lagottoposten, 

når det passer ind i udgivelsen. Her er der 

naturligvis også henvisninger til hjemmesiden.

 

 

Klippeliste 
Klippelisten, hvor medlemmer tilbyder at hjælpe 

andre medlemmer med lagottoklip, havde en lidt 

svær start. 

Det lettede lidt, da vi efter sidste 

generalforsamling tilbød, at medlemmer kunne 

komme på klippelisten gratis. Det betød, at et par 

medlemmer på Sjælland meldte sig. Vi har nu 

også fået et par klippere fra Jylland på 

klippelisten, så derfor ligger listen nu tilgængelig 

på hjemmesiden. Der mangler dog stadig et par 

billeder.

 

Klippekurser  

På Sjælland har vi haft to klippekurser i efteråret 

ét med Mette Dons og i marts med Martin 

Nielsson.  

Der er desuden planlagt et klippekursus med 

Martin Nilsson i oktober i Jylland. Dette har stadig 

et par ledige pladser. Vi har også ”lagt billet” ind 

på et par klippekurser med Martin i år 2020. Dem 

har vi dog ikke fået svar på endnu, men vi har 

også fået anbefalet en anden mulighed for en god 

og pædagogisk lagottoklipper.  

Vi må se, hvad tiden bringer i den retning i den 

nye bestyrelse.

 

 

Udstillinger 
Mette Lauridsen ønsker efter lang og tro tjeneste 

at videregive stafetten, så andre står for 

afviklingen af klubudstillingerne. Klubben søger 

derfor to afløsere til at tage sig af udstillinger, i 

henholdsvis Øst- og Vestdanmark, så ingen bliver 

belastede med lange rejsetider til udstillinger. Vi 

har i skrivende stund en interesseret i Sjællands-

området, som har haft første kontakt med Mette 

for at undersøge, hvad det kræver at være 

udstillingsansvarlig, så vi må lige se tiden an.. 

 

 

 



 

Trøffelsøgning  

I Jylland samlede de meget hurtigt handsken op 

efter vedtagelsen på generalforsamlingen i 2018, 

som kræver, at klubben har trøffelsøg, som en af 

sine aktiviteter.  

Allerede i august startede de med et 

trøffelsøgningskursus. Det udviklede sig hurtigt 

til, at trøffelsøgningen foregår som bootcamps, 

hvor deltagerne skiftes til at planlægge tid og 

sted og hvor de mødes for at hjælpe og inspirere 

hinanden i løbet af trøffelsøgningsdagen. 

På Sjælland har der været lagt følere ud i håb om 

at samle et hold, som vil lave noget tilsvarende, 

men det er endnu ikke kommet i gang, da kun få 

har meldt sig. Det var håbet, at der med mildere 

vejr ville blive større interesse, men desværre er 

vi endnu ikke nået længere på Sjælland. Måske 

kan interessen skærpes, når nogle har oplevet en 

flig af ”hemmeligheden” bag trøffelsøgningen på 

årets landstræf.

 

Ture 
Da medlemmerne i Jylland i har koncentreret sig 

om trøffelsøgningen har der kun været få ture ud 

over denne. Der ligger en tur til Fussingø i juni.  

Desuden har der været planer om, at dagen for 

trøffelbootcamp nogle gange bliver afviklet 

sådan, at interesserede går en tur om 

formiddagen og fortsætter med trøffelbootcamp 

om eftermiddagen for de medlemmer/lagotto-

ejere, som har lyst. Lidt sygdom lavede lidt om på 

planerne i første omgang, men det vil nok blive 

effektueret i fremtiden. 

På Sjælland har der været lagottoture til skov og 

strand den første eller anden weekend hver 

måned. 

 

 

Gotlandstur  

Siden 2012, hvor klubben havde sit første 

trøffelsøgningskursus i Nordsjælland har det 

været på tale, at klubben burde arrangere en tur 

til Gotland. Det har vi endelig fået gjort. 

Vi har fået en aftale med nogle fra Gotlands 

Trøffelselskab, og de har lavet et forløb, så 

deltagerne lærer bredt om trøfler og kvaliteten af 

dem. Ikke mindst skal lagottoerne lære, hvordan 

friske trøfler dufter og derefter ud at søge trøfler 

i den trøffelskov trøffelselskabet har adgang til. 

Der bliver også mulighed for at søge i områder, 

hvor der er naturlig forekomst af trøfler, altså 

vilde trøfler.  

På Gotland bruger de i forvejen lagottoer til 

trøffelsøg, så de ved lige, hvilke aktiviteter de skal 

tilbyde os. 

 

 

Hjemmesiden 

er klubbens primære kontaktflade til 

medlemmerne og andre lagottointeresserede. 

Der er samlet faktaoplysninger om lagottoen og 

Dansk Lagotto Klub. Desuden bliver klubbens 

arrangementer slået op dér. Billeder fra afholdte 

arrangementer, bliver lagt ind i afdelingen for 

”tidligere arrangementer”, hvis de bliver sendt til 

webmaster, som altid gerne modtager billeder og 

meget gerne en tekst fra klubbens 

arrangementer.  

Det er meget forskelligt, hvor meget der sker på 

hjemmesiden. Vi håber meget på, at 

medlemmerne vi give deres bidrag til indholdet 

på siden, så der sker lidt mere. 

 

 



FaceBook 
Bestyrelsen hører jævnligt, at vi burde bruge FB 

mere end hjemmesiden, når vi slår aktiviteter op 

og at det er lettere, at tilmelde sig en aktivitet på 

FB end at skulle skrive en mail til klubben eller en 

sms til arrangøren af et klubarrangement.  

Vi er dog ofte blevet gjort opmærksom på, at det 

ikke er alle klubbens medlemmer, som er på 

FaceBook og det er medlemmerne, både med og 

uden FB, som er klubbens puls. 

Vi kan, som klub, ikke styre, hvad der kommer i 

FB-gruppen. Gruppen er en åben gruppe med 

mange (måske endda flest) medlemmer, som ikke 

er medlemmer af klubben og derfor talerør for 

mange andre lagottointeresserede end klubbens 

medlemmer. Desværre er det ikke altid lige 

seriøst, dét der skrives i gruppen og vi kan ikke gå 

ind og argumentere omkring alle emner uanset 

seriøsiteten. 

 

Et andet problem er, at navnene på FB-grupperne 

”Dansk Lagotto Klub, specialraceklub under DKK” 

og ”LAGOTTO KLUB DANMARK” ligger så tæt på 

hinanden. Det gør, at mange, også nogle af vores 

medlemmer, har svært ved at skelne/forstå, at vi, 

Dansk Laogtto Klub, ikke har noget med Lagotto 

Klub Danmark at gøre.  

Lagotto Klub Danmark er ikke en klub, men 

udelukkende navnet på en FaceBook gruppe. Den 

startede med navnet Dansk Lagotto Klub og 

dannet af et bestyrelsesmedlem fra dengang 

klubben blev til, som stadig er klubbens 

administrator. 

Gruppens administrator ville ikke give gruppen 

tilbage til klubben, da han selv trådte ud af 

bestyrelsen og senere forlod klubben og vi 

kæmpede flere år for at få navnet tilbage til 

klubben. Da det endelig skete, blev det så 

efterfølgende i ”kamp” med en gruppe med et 

navn, som fra vores synspunkt, ligger alt for tæt 

på ”Dansk Lagotto Klub”. 

 

Det giver bl.a. problemer i forhold til, at der på 

Lagotto Klub Danmark offentligt bliver udbudt 

kurser mod betaling, som er parallelkurser til de 

kurser, som vores klub tilbyder. Hvilket også er 

sket i klubbens FaceBook-gruppe. Det er meget 

uheldigt af flere grunde:  

- Nogle har svært ved at skelne og tror at det er 

Dansk Lagotto Klub, som står for kurset, da der 

også tidligere har været uklarhed omkring 

kursusudbud, hvor klubbens navn indgik, skønt 

det var private kurser. Værre er det, at 

lagottomiljøet bliver splittet. 

- Lagottoracen er en lille race i Danmark og det er 

derfor begrænset, hvor mange, der kan/vil 

deltage i specifikke arrangementer med dét til 

følge, at vi som klub ikke altid kan lave de tiltag, 

som vi gerne vil. At det samtidig er ét af klubbens 

medlemmer, som står for disse kurser, er en trist 

situationen. 

 

 

Opsamling 
Som det ser ud nu, er det ikke altid let at få 

arrangementer på benene på Sjælland, når man 

ser bort fra de månedlige ture, samtidig skal vi, 

stort set hver gang, ud og opfordre nogle til at stå 

for en tur. Det kan desuden være vanskeligt at få 

nogen til at forpligte sig ud over et par måneder. 

Så hvis der skal holdes liv i disse ture, skal der 

gøres en indsats. Det er mit håb, som afgående 

formand, at vi på Sjælland får et aktivitetsudvalg, 

som består af flere medlemmer og derfor 

mulighed for at løfte i flok. 

Heldigvis går det lidt bedre med arbejdsfor-

delingen længere vestpå, hvor flere deler 

arbejdet omkring aktiviteterne. 

 

Det har været vanskeligt at planlægge på længere 

sigt, da de klubber, hvis lokaliteter vi gerne vil 

bruge, naturligvis først vil være sikre på, at de 

ikke selv skal bruge deres område eller lokaler. Da 

vi er en lille klub med få kræfter og ofte er vi 

afhængige af at kunne bruge andre klubbers 

lokaliteter. 

 



Lagottoens popularitet 
Lagottoen er en lille, men populær race. Mange, 

som har mødt en lagotto tager lagottoen med i 

deres overvejelser, når de skal have hund. Det er 

nok grunden til, at der kommer mange 

forespørgsler efter hvalpe, hvilke jeg, som 

formand har brugt meget tid på at besvare. 

Enkelte gange har jeg heldigvis kunnet henvise 

disse lagottointeresserede videre til steder i 

Danmark, hvor der måske var en chance. 

Desværre må jeg oftest henvise til udlandet, men 

jeg har altid gjort meget ud af vigtigheden af at 

køberne ser forældredyrenes testresultater 

uanset, om hvalpekøbet skal foregå i ind- eller 

udland. Jeg tilbyder samtidig at checke papirerne, 

hvis de ikke selv kan gennemskue dem. Desuden 

har jeg henvist til hjemmesiden omkring avl, 

hvalpekøb m.v.  og der er derfor ekstra vigtigt, at 

siderne om avl og sundhed er blevet gået 

igennem og rettet til med hensyn til struktur og 

indhold.

 

Fremtiden 

Hvis klubben skal klare sig, er der brug for flere 

medlemmer, som vil gå ind i arbejdet for det 

fællesskab, som vi har forsøgt at bygge op. Det 

kunne være at arrangere ture eller andre 

arrangementer, skrive om lagottooplevelser til 

hjemmesiden eller sende billeder ind til siden. 

Bestyrelsen er en gruppe frivillige, som også har 

andet ved siden af og derfor begrænsede tid og 

kræfter. 

Bare dét at få kandidater til at stille op til 

bestyrelsen kræver tid og tålmodighed.  

 

Det ville være en stor gevinst for alle, hvis 

lagottofolket slår sig sammen i ét stort 

fællesskab. Vi synes det er dejligt, når også 

lagottoejere, som ikke er medlemmer af klubben, 

gerne vil deltage i vores arrangementer, men 

klubbens medlemmer skal naturligvis have deres 

fordele, som medlemmer, som fortrinsret og 

billigere pris. 

 

Med en ny formand og en ny bestyrelse og aktive 

medlemmer, håber jeg det bedste for klubbens 

fremtid.

 

 

 


