
Formandens beretning 2020

Det har været et specielt udfordrende år, fra at være i 110% fuld fart frem med fællesskab og
arrangementer, til vi lagde ud med at generalforsamlingen sidste år blev rykket, dog kan vi glædes
over da endelig afholdt, var det en dejlig dag ved Jagtens Hus. Flere arrangementer måtte flyttes,
men alt i alt, så fik vi næsten alt gennemført og udrettet.

HJERTELIG TAK til alle der er med, har været med, og til alle der følger klubben, også via FB på
trods af de udfordringer Covid 19 har budt på. At man har udvist tolerance, så det har været muligt
med håndsprit, mundbind og afstand at være sammen. Vi har sammen kunne opretholde
fællesskab, og udbygge interessen for Lagottoen, og haft dejlige stunder sammen. Det har været
en stor fornøjelse for bestyrelsen, at så mange rundt i hele landet har løftet medansvaret for
klubben.

Bestyrelse:
Bestyrelsen blev efter sidste generalforsamling sammensat, og konstituerede sig som følger;
Formand Dorthe Sveigaard Jensen
Næstformand Dorte Holsting
Sekretær Catja Rasmussen
Kasserer og Webmaster Rune Richtendorff
Bestyrelsesmedlem Kristian De Freias Olesen
1. suppleant Bettina Starup Mentz
2. suppleant Karina Jørgensen

Catja blev kastet ud i at overtage opgaverne efter Pia, så vi tog på Road Trip til Svendborg, og havde
en hyggelig formiddag med opdateringer og overdragelse. Vi var rigtig glade for at Pia tog en de
ekstra måneder der måtte til, før vi kunne afvikle generalforsamlingen.
Catja og jeg (Dorthe S.) blev i start efterår bevilliget opdrætterkursus ved DKK, ud fra ønske om
basisviden omkring DKK forhold og opdræt, der måtte komme klubben til gode i kommunikation og
udvikling.
Der er i klubben blevet aktiveret adgang til G-Suite for udvalg, så der er mailadresser i
g-mailsystemet, så man ikke behøver at benytte privat mail i klub regi, og man for udvalg kan have
fællesmappe tilgængelig på g-drevet. I den sammenhæng opfordres til direkte henvendelse til
udvalg, med mindre man er i tvivl, og er altid velkommen til at sende til
kontakt@dansklagottoklub.dk og bestyrelsen sørger så for svar, eller formidling.
Ilse har sammen med Rune godt fat i regnskabet, og vi glædes over at regnskabet nu er nemt
tilgængeligt, og dermed nemmere at overskue og fremlægge budget ud fra.
Vi holdt i år seminar på Fyn, så bestyrelsen var samlet, og havde udvalg med fra middag. Det var en
god dag med mulighed for debat på tværs af landet, og håber det er et tiltag der vil arbejdes med,
for at kunne udvikles sammen.
Dorte H har kæmpet bravt med udviklingen af overskuelige dagsordner, og inddraget medansvar af
bestyrelsen for disse, som Kristian nu har overtaget oprettelse af. Kristian har over året sørget for
god ro og orden på FB med opbakning, så vi sammen bakker op om god tone og undlader at få salg
af hvalpe, eller egen reklame ind over gruppen, men følger de gængse regler. Der er god debat fra
medlemmer, og dejlig når der er debat, kommenteres og deles opslag, samt billeder fra landet.
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Aktivitetsudvalg – Sjælland, Jylland, Fyn:
Udvalg til hjælp for større aktivering af fællesskab rundt i landet er stille og roligt vokset, og dertil
er flinke hjælpere der har været med til at bistå med hjælp ved klippekurser, trøffel camps, og ikke
mindst selv stået for samlinger til fælles gåture og samvær, når det har været muligt at være
sammen.
Det er et stort arbejde, og Sjælland er virkelig vokset for TBC= Trøffel Boot Camp, og i tråd med
hvad Jylland har, og når muligt haft samling en gang om måneden.
For Fyn fik Karia motiveret til at mødes, og vores udstilling i sommeren blev en fantastisk hyggelig
samling.
For medlemsområdet bistår Betina Mertz for hjælp for reg. af hanner til opdræt. Der kommer lidt
til og vi håber gensidig kommunikation udvikler område, også for aktive hunner der søger mage.
Det er dejligt at flere byder ind til udvalget, så der opstår grupper for aktiviteter rundt i landet.

Trøffeludvalg:
Trøffel Camps har løbende fået input fra udvalget for flere øvelser. I start efterår 2020 tog Dorte og
Rune til Tyskland for yderligere oplæring i trøffelsøg, og oplæring i, hvordan man gennemfører en
konkurrence i trøffelsøg på banen efter Schweiziske konkurrenceregler. Udvalget har løbende
arbejdet med en oversættelse af de schweiziske regler og tilpasset dem til en dansk standard, og
for hvordan Concours de Cavage kan udvikles på landsplan – hvor de er nået til, vil blive fremlagt i
eftermiddagens program på landstræffet efter generalforsamlingen.
Turen til Gotland måtte aflyses, hvilket var til stor frustration, og håber vi kommer godt afsted i år,
vi havde ellers håbet at kunne komme længere med færdigheder for at finde trøfler i naturen, så
flere medlemmer ville få den succes oplevelse, efter flere måneders træning, men det bliver
forhåbentlig i år. Heldigvis kunne vi tilbage i efteråret glædes over både Dorte og Rune,
efter intensiv træning er lykkes forsat at finde trøfler i den danske natur, i en sådan grad at der med
tiden måske er håb for flere fund rundt i landet.

Sundhed og opdræt:
Med ønske om udbredelse af sundhedsanbefalinger blev 2 Event dage, henholdsvis Sjælland og
Jylland iværksat, hvor Sanne var foredragsholder, og opdrætsanbefalinger blev vendt og
debatteret. Efterfølgende var der dommer foredrag efterfulgt af eksteriørbedømmelse, for
sammenhængende at motivere opdrættere til at opnå plusstamtavler ved opdræt.
Over året har der været drøftelser med DKK vedr. DLK’s opdrætteranbefalinger, og er anbefalet
uændret, dog med anbefalinger fremlagt af sundhedsudvalget som er at finde på hjemmesiden.
Der er lavet aftale om årlig evaluering med udvalget til bestyrelsen vedrørende sundhedsdata.
Udvalget her udvidet adgang til hundeweb, og kan her følge racens sundhedsudvikling.
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Udstilling og Eksteriør:
Desværre måtte DKK aflyse de fleste af sine udstillinger. Vi skulle have været i Vester Hæsinge, men
dette blev aflyst – hvorefter vi valgte at lave egen klubudstilling, med hyggeeftermiddag for
trøffelsøg. Det blev en fantastisk dag, med fin afstand og håndsprit.
Vi etablerede samarbejde med Dansk Spaniel Klub, så når muligt åbner de for udstilling for Lagotto
racen. 2 udstillinger blev det til, inder der også her blev sat stopper for at mødes, men vi glæder os
meget til der åbnes igen, da samarbejdet giver gode muligheder for at kunne deltage i flere
udstillinger.
Eksteriørbedømmelse blev vel modtaget til Event Sjælland og Jylland, og for enkelte som er blevet
hjulpet til bedømmelse landet over. DKK har nu overtaget delen for individuel bedømmelse, og
fremover arrangere vi kun bedømmelser ved arrangementer i klubben.
Udbud af klippekurser har vi udbygget med begynderkurser i klub regi, på fantastisk initiativ af
Mette Dons. Bettina kom en tur til Jylland, hvor vores erfarne Birthe var klar på at få Jylland med
på tilbud mage til. Vi har afholdt klippekurser med Martin Nielson, og han var sød at hjælpe ekstra
til, da Anne Peterson ikke kunne komme grundet C19. Vi har afviklet første begynderkursus på Fyn.

Planen var for 2020:

2 gange hvalpe/begynderhold for soignering og klip. Sjælland og Jylland – afholdt!

4 klippekurser, 2 med Martin Nilsson og 2 med Anne, Sjælland og Jylland  - Anna måtte blive i

Sverige, men vi blev hjulpet af Martin, som overtog disse kurser, så afholdt!

2 Events med fokus på sundhed og eksteriør – afholdt!

2 klubudstillinger om muligt– afholdt en enkelt, og hjulpet af Spanielklubben til flere tilmeldinger!

At deltage rundt i landet til Hundens dag. - Aflyst, men håber at det lykkes i 2021

Cirka månedlige trøffeltræninger Jylland, og håber på der kommer lignende tiltag på Sjælland evt.

kombineret med fælles ture – og forhåbentlig får vi også andre landsdele med. – afholdt de fleste!

Tur til Gotland igen - Aflyst, men håber at det lykkes i 2021

Til jul afholder der julehygge og gåture til nytår, hvor der har været gode initiativer fra medlemmer.

- Aflyst, men håber at det lykkes i 2021

Jeg takker meget på bestyrelsens vegne for 2020/2021, og ser frem til 2021/2022 hvor nye
spændende tiltag er i støbeskeen. Vil man følge nærmere med, så tjek referater fra
bestyrelsesmøder på hjemmesiden og husk at læse de nyhedsmails der løbende bliver send til alle
medlemmer.

Det har været en fornøjelse for mig at være formand, og jeg håber kommende bestyrelsen vil tage
stafetten videre, så vi fortsat kommer godt ud over landet.

Venlig hilsen

Dorthe Sveigaard Jensen - Formand
Dansk Lagotto Klub
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