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Lederen har ordet
Da er vi i gang med klubbavis. Dette blir spennende!

Vi i styret i Norsk Lagotto Klubb arbeider mye med å 
bearbeide resultater fra helseundersøkelsen som ble 
avsluttet i fjor høst. Nå er vi snart klar for å publisere 
resultater. 

Vi har fått i oppgave av Norsk Kennelklubb å utarbeide 
RAS, rasspesifikke avlsstrategier.  Dette er spennende og 
interessant, men også ganske vanskelig fordi det er viktig 
at den blir mest mulig objektiv og at ikke noen oppdrettere 
eller hannhundeiere blir hengt ut. Det kan bli et bra 
verktøy for hvordan vi fortsatt kan holde rasen sunn og 
rasetypisk, og så er det viktig å avle på godt gemytt og 
stødige hunder.

Og da håper jeg på at flest mulig tar 
turen til Elverum camping i pinsen, 
7-8 juni.  Det blir aktivitetsdag på 
lørdag, med bl.a. kl ippekurs, 
ringtrening, hundesprint med mere.      
Det er trivelig  dag med hunder og 
fami l ie . Søndag er ekster iør 
utstilling med stor cert. Jeg gleder 
meg til å treffe nye og gamle 
hundevenner og ikke minst mange 
glade lagottoer.

 ! ! ! !
!                   

                                                         

Eli Haller

N o r s k  L a g o t t o k l u b b
K l u b b  a v i s   

http://www.lagottoklubb.org
http://www.lagottoklubb.org
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LAGOTTO SPESIALEN 2014

Avholdes i pinsen 7 - 8 juni på 
Elverum Camping.

Dommer:
Frank Christiansen, Norge

PROGRAM

Lørdag 7 juni - aktivitetsdag

10:00-12:00   «Mini» klippekurs, instruktør: Hildegunn Bondhus
                       ta med bord, saks og kam.

11:00-13:00   Bronsemerkeprøve, dommer: Hege Sundsbarm
                      påmelding innen 1. juni sendes: rbondhus@online.no     

11.00-12:00   Ringtrening, instruktør: Hedda H. Hanssen

12.00-13.00   Gå-pent-i-bånd kurs, instruktør: Kari Lunde Riise
                       ta med vanlig kobbel (ikke flexi line) og myke godbiter

13.00-14:00   «Mini» agility konkurranse, dommer: Mette Torheim

14:00              Lagottosprinten,: Margrethe Maisey
             
 Barn & hund arrangeres på søndag etter utstillinga.
 Årsmøte avholdes klokken 16:00

Felles grilling lørdag kveld kl. 19:00, vi har grill du tar med mat og                                                                                                                                                                 
drikke  : )

Søndag 8 juni 

Spesialutstilling
Dommer: Frank Christiansen, Norge

Utsillingen er offisiell, det deles ut «stort» CERT

                                                                                                   Spesialen fortsetter neste side >>

Spesialen 2013, Berkåk

http://www.lagottoklubb.org
http://www.lagottoklubb.org
mailto:rbondhus@online.no
mailto:rbondhus@online.no
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Junior/ unghund/ åpen/ champion/veteran    320,-
Valper (3-6 mnd og 6-9 mnd)                        180,-

Påmelding sendes på mail til Eli Haller: elihaller@hotmail.com  
Påfør hundens registrerings nr. og klasse

Konto: 4202 02 89516 – husk å påføre hundens reg.nr. på innbetalingen.

Utenlandske utstillere, betaler på stedet.

OBS: Påmeldings- og betalingsfrist: 10. mai.
Påmeldingen er økonomisk bindende. Dersom ikke avgiften er betalt innen fristen 
vil det bli krevet ett gebyr som tilsvarer 50% av påmeldingsavgiften.
Fra og med 3. hund med samme eier 150,- (gjelder ikke valper).

Kontaktpersoner:
Eli Haller elihaller@hotmail.com / +47 917 26 677
Hege Sundsbarm kuma@netsubo.net / +47 934 34 898 
Hildegunn Bondhus rbondhus@online.no  / +47 901 92 862

LAGOTTO SPESIALEN 2014

Spesialen 2012, Frya Leir

http://www.lagottoklubb.org
http://www.lagottoklubb.org
mailto:elihaller@hotmail.com
mailto:elihaller@hotmail.com
mailto:elihaller@hotmail.com
mailto:elihaller@hotmail.com
mailto:kuma@netsubo.net
mailto:kuma@netsubo.net
mailto:rbondhus@online.no
mailto:rbondhus@online.no
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UTLODDING AV LAGOTTO GENSER

Vi lodder ut en lagotto genser i den 
størrelsen, og fargen som vinneren ønsker!

Loddene koster kr. 20,- pr stk
Bestill lodd på mail: risberget@hotmail.no, 

pengene settes inn på konto: 4202 02 89516
eller på svensk konto i Leksands sparbank: 
04 311 171-5

Trekning 8. juni 2014 på Norsk 
lagottospesial.

Det vil også bli trøstegevinster.

LAGOTTO STRIKK

Oppskriften til denne flotte Lagotto 
strikken fås ved henvendelse Eli 
Haller.

elihaller@hotmail.com

http://www.lagottoklubb.org
http://www.lagottoklubb.org
mailto:risberget@hotmail.no
mailto:risberget@hotmail.no
mailto:elihaller@hotmail.com
mailto:elihaller@hotmail.com
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NOKRE ORD FRA VALPEKASSA

Fødsel har starta – hjertet   litt i halsen – ting kan gå gale – fins no mange historier om det ! 
fram igjen med boka  ”Obstetrikk ” av Astrid Indrebø – blar raskt forbi unormale fødsler og 
skumlese fort over normal fødsel –kan det vel egentlig utenat -  ja alt seg greit ut – har ikkje 
oversett noke ……Så er første valpen født – kan puste letta ut  - har som ei tru på at då går 
resten også greit – og det gjorde det denne gongen også – vel 3 timar etter første var født 
var alle 8 ute og alle virka livssterke og velskapte.
Sove på rom attmed valperommet med døra på gløtt – sikkert ikkje nødvendig men for meg 
føles det best – med ene auge  litt på gløtt – klar til å rykke ut om ting skulle skje …..noke 
det naturligvis ikkje gjer – freden og roen råder i valpekassa – berre mammaen som må ut i 
nødvendig ærend litt oftere enn ellers. 
Ta vekta for å  sjekke at alle får nok mat og at ingen  henge etter dei første dagane – passe 
temperatur i rommet – sjå at mammaen har det fint og får nok mat og drikke . Ingen 
fremmede på valperommet første 3 vekene – ingen av dei andre hundane i huset heller – 
mammaen skal få kjenne på tryggheita der ho ligg og berre konsentrere seg om sine små 
som ho viser stor omsorg for .

Valpekjøpere – “Familie på fire som ønsker seg en lagottovalp – helst så mørk brun som 
mulig” – virkelig ? ynskjer  dei seg ikkje heller  ein som er samarbeidsvillig og medgjørlig – 
lett trenbar – trygg i dei fleste sammenhenger ……Det gjer dei heilt sikkert – kanskje ein tek 
dette som ein sjølvfølge ? -  tenkjer at  dette ynskjet  kanskje  har med lite kunnskap om 
hund å gjere …? På spørsmål om dei kjenner til at det er mykje pelsstell på rasen ? jau alle  
veit at dei ikkje røyter og at dei må klippast cirka 2 gonger i året ….Så har vi dei som har 
planlagt dette i mange måneder og har forberedt seg godt – har møtt rasen og er ute etter å 
få flest mulige råd på forhånd slik at dei kan gjere alt så rett som råd er fra starten. =>

http://www.lagottoklubb.org
http://www.lagottoklubb.org
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Valpekjøparane er bestemt og vi kan konsenterere seg om om valpene – første tre vekene 
fred og ro – så starter livet utenfor valpekassa –kjøkkengulvet fullt av valper som tisser jevt 
og trutt – bit på alt –masse lyd og ståk med dei når dei er på beina - men du verden  kor 
mykje gratis miljøtrening dei får.  Besøk av store og små kvar einaste dag – ut i skogen – 
gå ein tur på vegen i bånd- være med i bil – være med på hundeklubben sin faste møtedag 
– dra på besøk til familie og venner – alle skal handterast og bli kosa med minst 20 minutt 
kvar dag har nokon sagt – badast og stå på klippebordet og bli føna tørr og kammes – 
klippe klør og nappe litt i ørene – fleire gonger i veka – alle egne behov blir satt på vent 
desse vekene – og alltid litt dårlig samvittighet for at ein ikkje rekk over alt så mykje ein 
skulle ynskje.
Så er flyttedagen der – både godt og vemodig – heldigvis kjem dei til flotte familier som har 
gleda seg stort til denne dagen – og eg er så takknemlig over å være så heldig å få kunne 
halde på med dette.

Helsing Hildegunn Midtbø Bondhus
Kennel Skjervtorpet

NOKRE ORD FRA VALPEKASSA

http://www.lagottoklubb.org
http://www.lagottoklubb.org
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TRØFFELJAKT PÅ GOTLAND

Tidlig i oktober 2013 reiste Hedda og jeg til Gotland for å hente valp hos Camilla 
Bäckman og Ragnar Olofsson (Kennel Gleska). Valpen Noa (Gleska Miss Behaving fra 
Gleska Goody Two Shoes x Rozebottel’s Big Spender) var Hedda’s konfirmasjonspresang 
og vi var spente begge to på å møte vårt nye familiemedlem.

Vi reiste med fly til Stockholm og leide en bil derfra. Overfarten med ferje fra Nynäshamn 
til Gotland gikk fint og deretter var det en kjøretur over øya for å komme til Ljugarn hvor 
Camilla og Ragnar bor.

Gotland er en vakker og spennende øy. For meg var dette andre turen på relativt kort tid. 
Øya er blant annet kjent for å være rik på trøffel av typen bourgogne. Denne sorte 
varianten av trøffel er en type sopp som vokser under jorden. Grunnen til at det er rikt 
med trøfler på Gotland skyldes det unike jordsmonnet. Trøffelsesongen starter i 
september og varer til desember.På denne turen var vi derfor heldige og ble invitert med 
på trøffelsøk. Tidlig på morgenen reiste vi ut sammen med Camilla, Ragnar og 
lagotto-tispene Mocca og Java.  Disse hundene er erfarne trøffeljegere og vi var heldige 
og fikk oppleve at hundene sporet opp mye trøfler denne dagen. Det var morsomt å 
oppleve at de dyktige og erfarne hundene markerte området hvor trøflene lå, gravde i 
jorda for deretter å finne trøffelen i bakken. Det var viktig at ikke hundene ble for ivrige 
og ødela trøffelen med tenner eller poter. Jord på trøffelen ble erfarent børstet vekk av 
Camilla og Ragnar. 
Da vi kom hjem ble dagens fangst rengjort, veid og pakket inn for videre forsendelser, se 
bildet. Vi fikk servert deilig trøffelsmør og kjeks. Det hadde vært en god dag for 
trøffeljegerne og flere hundrede gram med førsteklasses trøffel var i boks.

På denne turen fikk vi også servert «butternotsoppa». Den smakte fantastisk inneholdt 
blant annet butternutsquash, hvitvin, fløte, sjalottløk og til slutt revet bourgogne trøffel. 
Nam Nam…..

Hjemturen med valp gikk fint. Vi var mange opplevelser rikere og takker Camilla og 
Ragnar for at vi ble tatt så godt i mot og for den flotte lagotto-valpen.

Vi planlegger å arrangere en trøffelsafari til Gotland for medlemmer i  lagottoklubben. 
Dette kommer vi tilbake til i et senere nummer……

                                                                              

                                                                                                       Hanne Hjerpetjønn

http://www.lagottoklubb.org
http://www.lagottoklubb.org
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TRØFFELJAKT PÅ GOTLAND

Gotland har et unikt jordsmonn med høyt 
kalkinnhold som gjør at den knollformede 
soppen trøffel vokser der i symbiose med 
hassel og eik. Trøffeltypen kalles Bourgogne 
(Tuber Uncinatum) og er sort.

Trøffel har en unik nøttaktig smak som er 
svært ettertraktet for bruk i matlaging. Det 
skal kun små mengder trøffel til for å oppnå 
den spesielle smaken.

Trøffelen er moden i september og da starter 
trøffelsesongen som varer til desember.

Fakta om Bourgogne Trøffel på Gotland:

Kilde: VG artikkel «jakten på den 
sorte diamant» 04.12.2011

Foto: Hanne Hjerpetjønn

Foto: Hanne Hjerpetjønn
Camilla på trøffeljakt

http://www.lagottoklubb.org
http://www.lagottoklubb.org
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JUNIORHANDLING 

Minn navn er Hedda Hanssen (16 år) og jeg 
har startet å stille min Lagotto Romagnolo 
«Salto» i raseringen for ca. tre år siden. 
For litt over ett år siden startet jeg med en 
sport kalt Juniorhandling.
I løpet av dette året har jeg fått opplevd 
utrolig mye moro, reist masse i inn- og 
utland og blitt kjent med mange herlige 
mennesker.

Men hva er egentlig Juniorhandling?
Juniorhandling er en sport hvor ungdom 
mellom 10 og 18 år (17 år + 364 dager) 
konkurrerer med egen eller lånt hund. Her er 
det handleren som går med hunden som 
dømmes og ikke hunden! Dommeren skal 
dømme etter hvor godt handleren viser frem 
hunden og samarbeidet mellom hund og 
handler.

Jeg har brukt flere forskjellige raser i 
Juniorhandling. Blant annet har jeg brukt 
både min egen og andres Lagot to 
Romagnolo i konkurranser. Jeg syntes 
Lagotto er en utrolig moro rase å få stille og 
er utrolig takknemlig til alle som har lånt ut 
sin hund til meg.

Jeg vil anbefale Juniorhandling til alle 
ungdommer som ser etter en sport hvor du 
kan få jobbet med din/andres hun og 
samtidig få noen utrolig gode venner..

                                             Hedda Hanssen

Hedda og Ozzy i finaleringen for 
juniorhandling på NKK i Bergen. Hedda er 
med på landslaget for juniorhandling, en 
"rising star" innen handling og en fantastisk 
flott og hyggelig jente.

Gleska Miss Behaving (Gleska Goody Two 
Shoes x Rozebottel's Big Spender) BIS 4 for 
judge Rob Douma in Letohallen! 

Deilig på utstilling i Letohallen.
Noa BIR valp 
Løping på jordene på Råholt 

http://www.lagottoklubb.org
http://www.lagottoklubb.org
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For mange herrens år siden, -flere enn en egentlig vil huske, -startet en gjeng hundevenner 
en uoffisiell hundeklubb, i den hensikt å kunne ta opp  til debatt, seriøst og ikke fullt så, 
ethvert tema forbundet med hund.     Det var uregelmessige møter hjemme hos de utvalgte 
medlemmene, hvor høylydte, spirituelle diskusjoner ble godt hjulpet av at strupene som 
regel smurtes av  edle dråper. Vi var alle lei av krangel og konkurransementalitet i 
eksisterende klubber, og hadde funnet ut at det ville fungere mye bedre i en raseklubb hvor 
ingen eksemplar av  rasen fantes på våre breddegrader. Naturligvis kunne vi ha valgt 
Xoloitzcuinttle, men siden ingen av oss visste hvordan dette skulle uttales, falt valget på en 
tiltalende, middels stor italiensk hund ingen av  oss hadde sett annet enn på bilder; 
LagottoRomagnolo. Lagottoklubben levde i mange år, fikk hang-arounds og wannabes, 
egen chatteside og diskuterte alvorlig sin første utstilling,- vi hadde jo både erfarne 
dommere, ringsekretærer og arrangører i vår midte,- men uten hunder, naturligvis, siden 
ingen lagotto fantes nord for Italia. Dere skjønner dette begynner å bli noen år siden!

MENA, DEN 15 ÅR GAMLE LAGOTTOEN

http://www.lagottoklubb.org
http://www.lagottoklubb.org
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MENA, DEN 15 ÅR GAMLE LAGOTTOEN

Da de første lagottoene kom til Sverige, fulgte vi ivrig med i deres utstillingskarrierer. Vi sto 
oppslukte ringside på Verdensutstillinger for å se en større samling av rasen og diskuterte 
meritter ved ulik frisyrestil. Vi var alle enige i at en lagotto som så ut som en kjempesvær 
bichon frisée ikke ville få innpass i vår klubb, i alle fall. Heldigvis var den første 
verdenskongressen for lagottoene enig med oss!  En dag kom det innbydelse til klubbmøte 
på Lundamo, hos Arne Foss.  Der ventet en overraskelse oss; trøndelags første 
lagottovalp, Cobby¹s Maldini fra Renée Sporre Willes. Jeg fikk den glede å være 
dagmamma både for ham og nr 2 i klubben, Mena, og har et stort hjerte for rasen.På 
verdensutstillingen i Finland i 1997 bestilte jeg lagottovalp, men det skulle gå 1 1/2 år før 
Mena ble født og jeg kunne dra til Sverige og min første lagottovalp. 

Mena var en livlig krabat og alle møblene bar 
preg av ivrige små valpetenner. Etter hvert fikk 
hun 4 valpekull med tilsammen 24 brune valper. 
En av dem var Helmina av Nr 35 som ble 
Norges første internasjonale lagotto champion. 
Nå er alle Menas valper veteraner, de yngste 
har også passert 8 år. Men Mena lever og har 
det bra. Hun hører og ser dårlig men klarer fint 
å orientere seg, hun hopper opp  i sofaen med 
den største treffsikkerhet. Luktesansen er det 
heller ikke noe i veien med, heller ikke 
bakføttene så alt må ligge lagt innpå 
kjøkkenbenk i trygg sikkerhet for Mena som 
alltid er på jakt etter noe godt. Nå sparer vi pels 
til Norsk lagottoklubbs årlige spesialutstilling 
som skal være på Elverum i pinsen, så får vi se 
om gamlemor er i form til å ta en runde i 
utstillingsringen. 

Hilsen 
Eli og Mena

http://www.lagottoklubb.org
http://www.lagottoklubb.org
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Bidragsytere

Takk til

Eli Haller

Hedda Hanssen

Hanne Hjerpetjønn

Hildegunn Midtbø               
Bondhus

Margrethe Maisey

Hvis noen er glemt eller
uteblitt er det bare å 
beklage.

Kalender
7 - 8 Juni 2014 -                 
Norsk Lagottoklubb, Spesialen

Elverum Camping

15 Juni 2014 -                  
Svenske Lagottoklubbens 
Raduno

Avesta        www.skk.se

5 - 8 August 2014 -             
World Dog Show

Helsinki

REDAKTØRENE HAR ORDET

Da er de siste tastetrykk unnagjort i klubbavisens 
første utgave. Vi ser oss godt fornøyd med resultatet. 
Takk til de som har bidratt med innhold. Vi ønsker at 
dere alle sender inn stoff som vi kan få på trykk, både 
bilder og tekst.

Vi ses på Spesialen 2014, på Elverum.

                                        
! ! ! !       Hilsen

                        Hedda & Stein Tore

Epost:

steintore@rigoletto.no

heddahanssen@hotmail.com

http://www.lagottoklubb.org
http://www.lagottoklubb.org
mailto:steintore@rigoletto.no
mailto:steintore@rigoletto.no
mailto:heddahanssen@hotmail.com
mailto:heddahanssen@hotmail.com



