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Opstillede kandidater til bestyrelsesposter

Genopstiller:

Kristian Mikael DeFreitas Olesen, Sjælland
Min lagotto, Rafiki, bliver 9 år her i april og jeg har
været medlem af lagottoklubben lige så længe. Jeg har
været medlem af bestyrelsen en del år, men jeg
husker ikke lige præcis hvor mange. Jeg interesserer
mig mest for det sociale samvær hvorfor jeg sidder i
aktivitetsudvalget. Alle bestyrelsesmedlemmer er
administratorer på klubbens facebookgruppe, jeg har
dog været den der har haft det overordnede ansvar for
at holde øje med den og følge op på de ting der sker i
den.

Opstiller yderligere:

Bettina Starup Mentz, Sjælland
Jeg hedder Bettina Mentz, født i 1970 og jeg bor i
Storkøbenhavn.
Jeg har haft hunde hele mit liv, pt har jeg 3
hanhunde, en Bichon Frise, en shih tzu og en lagotto,
så jeg er vant til hunde der skal soigneres og klippes.
Jeg har gået på hundeudstilling i mange år og hjælper
som ringpersonale på DKK udstillinger og i lagotto
klubben. Jeg har købt min Lagotto i Sverige i 2018.
I lagotto klub regi så er jeg på klippelisten og på som
underviser på klippekurserne, jeg er en del af
aktivitetsudvalget på Sjælland og i sundhedsudvalget.
Og har lavet en del af hanhundelisten til brug mht.
opdræt. Jeg tænker, at min almene hundeerfaring og
udstillingserfaring må kunne bruges i klubben.



Litzi Overvad, Fyn
Jeg hedder Litzi, er 48 og bosiddende i en lille by
Kappendrup på Fyn sammen med min mand Kenneth.
Jeg har de seneste 14 år arbejdet som socialrådgiver
med børn og unge og arbejder på Langeland. Vi er nye
lagottoejere og fik Harley for 1 1/2 år siden. Vi har
forinden Harley haft en Beagle og en labrador. Min
fritid går primært med familien men jeg bruger en del
tid sammen med Harley og går til en del træning i
lydighed, rally og lidt nosework.

Flemming Christensen, Vejle
Efter formandens efterlysning af kandidater til
bestyrelsen har jeg besluttet at stille op.
Jeg er pensioneret og holdes aktiv af vores lagotto,
Emma på nu 11⁄2 år. Derudover er jeg aktivitetsleder i
Røde Kors Vejle og er vant til at indgå i forpligtende
samarbejder. Jeg har været hundeejer i mange år,
indtil nu af terriere. Efter et par hundefri år, mødte min
kone og jeg et par lagotti og faldt pladask for racen. Vi
er bestemt ikke blevet skuffede. Vi har med glæde
deltaget i trøffelsøgningskurser, og jeg er en af
klubbens lagotto-ambassadør. Jeg er interesseret i
lagottoens historie, trøffelsøgning og anden aktivering,
samt udvikling af sociale aktiviteter for lagotti og deres
ejere. Er i hundesammenhæng medlem af DLK og DKK.
Og så læser og forstår jeg (og skriver og taler i
vekslende omfang) en række mere eller mindre
relevante sprog ud over dansk: engelsk, tysk, italiensk, fransk, spansk og russisk.



Lone Skriver - Nordjylland
Her i det nordjyske, nærmere Vodskov ved Hammer
Bakker, bor vores familie med nu kun et
hjemmeboende barn på 18 år, vores to hunde Frode
og Ulla.
Henrik og jeg har 4 børn og vi har stort set haft hunde
de sidste 35 år. Lige nu har vi Frode 4 år, som er
Basset hound og Ulla på snart 3 år, som er Lagotto.
Jeg er opvokset med hund og kan ikke forestille mig et
liv uden.Vi har altid haft støvere, deriblandt også
Beagle. Desværre har min allergi udviklet sig en del,
hvilket har betydet jeg dårligt tåler vores Basset
hound. Men nu er han hos os og der skal han blive til
han ikke er her mere.
For 5 år siden var hele familien på en tur til Himmelbjerget i Silkeborg. Jeg så på lang
afstand en krøllet hund der sad mellem et par. Der var bare noget i mig der gjorde, at
jeg bare måtte hen og hilse på den. Parret var meget venlig, hunden ikke særlig
interesseret i mig,- hvert fald ikke som en basset hound hilser på folk, hvor man er helt
oversavlet og har hår over alt når man er færdig. Hunden var mere afventende,
kontakten var intens med afstand. Det var en Lagotto og jeg blev forelsket.
Jeg synes kontakt og dynamik mellem hund og menneske er utrolig spændende. Jeg er
sikker på Ulla ved hvad jeg tænker. Jeg kan se på hende at, at hun forsøger at tune sig
ind på mit sind, humør og intentioner. Jeg kan næsten høre hende tale, høre hende
spørge: er det nu vi skal gå, hva? Jeg tror på det handler, om hvad der er karakteristisk
og race specifik for særligt en Lagotto. Der er ingen tvivl om, det er en meget intelligent
hund på flere plan. Det handler også om hvad jeg som person er åben og tilgængelig for.
Måske det for nogen lyder genkendeligt og for andre lidt langhåret ;-)
Jeg har spurgt mig selv om hvad jeg kan byde ind med i Lagotto klubben. Jeg har fritid,
grundet nu kun et hjemmeboende barn som jo er næsten voksen, der bliver brugt
sammen med min mand og vores hunde, hvor vi går mange ture i forskellige områder i
midt og Nordjylland. Vi har nogle gange deltaget i træf i det nordjyske, dels Hammer
bakker med Trøffel søg og social hygge hos Torsten og hans kone i Luneborg, som har
Dana. Jeg synes det er mægtig hyggeligt, at have et lokalt netværk, som har samme
hunde race som en selv. Jeg bliver klogere af at se og høre hvordan andre mennesker og
hunde er sammen.
Som person står jeg nok for at være tilstede og lyttende. Jeg har ikke altid behov for at
sige noget. Jeg er en tænker og byder gerne ind med ideer og løsninger, når der er
behov for det. Jeg er kreativ tænkende. Jeg synes der skal være plads til alle og at alle
har noget at byde ind med i et fællesskab. Jeg holder af mangfoldighed, er til både/og og
ikke så meget til enten/eller.
Vi dyrker ikke trøffelsøgning men tager gerne med på begynderhold og deltager, det har
dog ikke vores store passion, heller ikke Ullas. Det har til gengæld gåture og social
samvær med andre Lagotto ejere.
Vi planlægger at få et kuld hvalpe på Ulla, da jeg altid har drømt om det. Ulla er
avlsgodkendt og mangler de sidste nødvendige undersøgelser som røntgen af hofte og
DNA test for at være klar, da jeg gerne vil gerne bidrage med det jag kan, til at det
bliver nogle sunde og skønne hvalpe.
Hvis det skulle interessere nogen, så arbejder jeg til daglig som Misbrugsbehandler og
psykoterapeut på Brønderslev Rusmiddelcenter.



Jeg stiller op som glad Lagotto ejer til bestyrelsesvalg 2021, for at give mit bidrag til at
Lagotto klubben er et sted for alle Lagotto ejere, hvad enten man er til udstilling,
trøffelsøgning, agility eller social samvær og gå ture i naturen. Jeg vil også gerne slå et
slag for at få flere klub arrangementer til det Nordjyske.


