
 

 
 

 

Generalforsamling 2019 

opstillede kandidater til bestyrelsesposter 
     

Genopstiller: 
 

Kristian Olesen, Albertslund - aktivitetsudvalget (Sjælland) oprettet jan 2018 
Vi havde hunde i mit barndomshjem. 
Rafiki (7 år i maj) er den første hund i mit voksenliv. 
Jeg deltager i bestyrelsen af interesse for fællesskabet omkring lagottoen. 
Jeg er ikke så interesseret i avl og udstillinger til gengæld synes jeg det er vældigt hyggeligt når en flok lagottoer 
samles til en fælles tur eller andre aktiviteter. 
 

Sanne W. Christensen, Randers - Formand for sundhedsudvalget 
Mit navn er Sanne W. Christensen og jeg har altid haft hund. De sidste godt 3 år har vi haft æren og fornøjelsen af 
Selma og i starten af 2019 har vi haft vores første kuld lagottohvalpe. I mange år har vi opdrættet en anden race, 
hvor vi stadig har vores pensionist Fanny.  
I det forgangne år har jeg siddet i bestyrelsen og været formand for sundhedsudvalget, hvor jeg har lavet et oplæg til 
ændring af indholdet omkring sundhed på klubbens hjemmeside. Med en baggrund som dyrlæge har jeg indtil nu 
valgt at ligge tyngde på dette område. 
Der er så mange dejlige ting man kan lave med en lagotto og jeg vil gerne fortsætte arbejdet for racen i klubbens 
bestyrelsen, hvis jeg får muligheden. 
 
 

Opstilles af bestyrelsen: 
 
Bettina Starup Mentz, Stenløse 
Jeg har haft bichon frise siden 1991, og senere bolognese og shih tzu, så jeg ved en del om pelspleje, klipning og 
udstilling. Jeg fik min første lagotto sidste sommer, så der har jeg ikke så meget erfaring, men jeg vil gerne arbejde 
for deres sundhed og med udstilling. Samt diversitet i avlen.  
 
Dorthe Sveigaard, Randers 
På opfordring stiller jeg gerne op til valg til dansk Lagotto klub’s bestyrelse eller suppleant dertil. 
Mit navn er Dorthe Sveigaard, bor i Randers, har en West highland White terrier og en fantastisk Lagotto - Alma 
kaldet Cocco. 
Jeg har haft puddelhund som ung, derefter Cocker Spaniel, ruhåret gravhund, Wells Springer Spaniel, inden de 2 vi 
har nu. 
Mit kendskab til lagottoen blev vakt gennem Kirsten fra Yduns Blue, hvis passion fascinerede mig til at lære denne 
race og hund nærmere at kende. Dette har åbnet for en verden af hengivenhed, som jeg synes der er fantastisk at 
nørde i. I det omfang, det er muligt, vil jeg bidrage til fællesskabet for bevarelse af og socialisering i klubben. 
 
Rune Richtendorff, Tjele 
Jeg er 47 år og har Asti fra den 20. maj 2016.  
Asti stimulerer sin hundeejer med DcH lydighedstræning på C-niveau og agility let øvet en gang om ugen.  
Asti sørger gerne for at gro sin pels og lave filt, så vi begge bliver trænet i pelspleje og klipning.  
Vores absolutte favorit aktivitet er trøffelsøgning. Vi træner ca. 2-3 gange om ugen og deltager med stor iver i 
klubbens trøffelsøgningsaktiviteter.  
Jeg vil gerne arbejde med at udbrede og forbedre klubbens trøffelsøgningsaktiviteter. Mit fokus er på racens 
arbejdskarakter. 


