
Hvorfor medlemsskab
af Dansk LagottoKlub

Dansk Lagotto Klub
arbejder for:

Lagotto Romagnolo
en herlig og charmerende

italiensk krøltop

Dansk  Lagotto Klub
Som medlem støtter du arbejdet med fællesskab og 
sammenhold omkring lagottoen.
Du får tilsendt nyhedsmails med opdatering om 
lagottoracen og klubbens aktiviteter.
Du får mulighed for,
- at være lagottoambassadør og deltage aktivt i arbej- 
  det med at påvirke lagottoracens trivsel og udvik- 
   ling i Danmark
- at deltage i en forening, fyldt med positive lagottoin- 
   teressenter, som har erfaring, viden, et godt socialt  
   netværk og hyggelige og konstruktive årsmøder.
- at deltage i lagottorelevante kurser og træning,  
   som deltager eller måske endda som træner. 
- at tilbyde dig, som lagottoklipper på klippelisten.
- at blive medlem af forskellige udvalg. 
Vi håber, meget på at kunne byde dig velkommen. 

Lagottoracen behøver dig!

-  at vi også i fremtiden har en på alle måder sund race,  
   både mentalt og fysisk.
-  at oplyse interesserede om racen Lagotto Romagnolo
- at lagottoer og deres ejere har et fællesskab omkring  
   racen.
-  at arrangere aktiviteter, som er relevante for lagotto- 
   ejere, som f.eks.:
• trøffelsøgearbejde
• kurser i lagottoklip
• klubudstillinger
• et årligt landstræf med forskellige aktiviteter
• at arrangere ture i forskellige dele af landet.

Klubben yder desuden hjælp og støtte til nye opdrættere 
og giver råd og vejledning til nye ejere.

Bestyrelsens opgave i
Dansk Lagotto Klub er:

- at samarbejde med DKK bl.a. 
- at orientere om nyt i forhold til racen
- at udbrede kendskabet til lagottoracen
- at vedligeholde og forbedre foreningen til glæde for    
   lagottoer og deres mennesker
- at understøtte dannelse af netværk

- specialraceklub for Lagotto Romagnolo

Meld dig ind i Dansk Lagotto Klub, hvis du vil del-
tage i fællesskabet omkring vores dejlige race.

Indmeld dig på: www.lagottoklub.dk
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Sammenhold, som klub er vigtig! Dansk Lagotto Klub
- lidt historik

Din Lagotto forventer noget af dig
- blandt meget andet:

I runde 2018-tal ved vi, at
- i Danmark er der lidt over 400 lagottoer, hvilket er  
  ca. én lagotto pr. 14.000 indbyggere. 
 
- i Norge er der 1 ½ gange så mange lagottoer, om 
  kring 1000, hvilket giver én lagotto pr. 5.200 ind 
  byggere. 

- i Sverige er der omkring 10 gange så mange lagot- 
  toer, som i DK, hvilket giver én lagotto pr. 2.500  
  indbyggere. 

Tallene i de nordiske lande understreger, at vi, lagot-
toejere i Danmark, er så få, at det er vigtigt, at vi står 
sammen, hvis vi vil passe på vores dejlige race. 

En lille specialhundeklub for en lille race, som lagot-
to-racen er i Danmark, bliver kun stor ved, at vi som 
medlemmer er idérige, aktive og engagerede i racen, 
hinandens hunde og klubfælleskabet.
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rangementer med deres hvalpekøbere, så de kunne 
udveksle erfaringer og hygge sig med deres lagottoer.

I 2010 blev der taget initiativ til at samle lagottoeje-
re fra hele landet for at stifte Dansk Lagotto Klub og 
således samle kræfterne for racen.
 
Ved stå sammen i én lagottoklub i Danmark blev det 
muligt at arrangere klubudstillinger og klubarran-
gementer. Forudsætningerne for at sætte en række 
standarder op for, hvad der er god og almen avlsprak-
sis, blev dermed grundlagt.

-  træning, både fysisk og mentalt*
-  at du lærer den selvkontrol*
-  at den får motion
-  at dens pels plejes
-  at den klippes
Noget af dette kan du træne i din lokale hundeklub, 
men dét, som specielt har med din lagotto at gøre, 
kan du have stor glæde af at træne og/eller lære 
om i samværet med andre lagottoer og deres ejere 
inden for Dansk Lagotto Klubs rammer.

*Læs gode råd til dette på Dansk Lagotto Klubs 
hjemmeside. 
De kan ses på: www.lagottoklub.dk

Samvær og klubfællesskab efterår 2018


