ERTÜ ümarlaud 17.05.2014
Kell 11.00-13.00 Arigato keskuses
Osalejad (9): Kertu Tombak, Maria Kappi, Natalja Stankevitš-Melnikova, Valeri Vetserkovski, Kersti
Kuusk, Pille-Riin Sepp, Mare Vinerfeld, Kadri Kaasik, Triinu Laansalu. Protokollis Kadri Kaasik.
Päevakorras järgmised küsimused: a) aretusreeglid; b) labradoride erinäitus; c) ERTÜ 15.
tegutsemisaastale pühendatud suvepäevad; d) muud ettepanekud, arutelu
a) Aretusreeglid:
I Alustasime Koit Lattiku kirjalikult saadetud ettepanekutest, millega saate vajadusel tutvuda
juhatusega ühendust võttes. Kokkuvõtvalt keskendus Koit oma ettepanekutes sellele, et liialt
rõhutakse aretuses välimikule, kuid aretuse eesmärk peaks olema labradoridele omastel sisemistel
tunnustel ja tervisel. Esmatähtis peaks olema leebe ja koostöötahteline iseloom, millele
hinnanguliselt pööratakse liiga vähe tähelepanu.
II Iseloomutest? Kas oleks otstarbekas sisse viia soovituslik iseloomutest? Tekivad küsimused, kes
viib seda läbi, mis vanuses jne. Näited Golden Retriever Character test.
III Düsplaasia. Miks on piiratud näiteks B ja C puusadega emase koera paaritusvõimalused, kui on
teada, et lisaks pärilikkusele mõjutab oluliselt ka keskkond ja B ja C puusasid ei saa pidada
haigeks? Ühe lahendusena leiti, et kasvatajatel tuleks rohkem koeraomanikel soovitada
düsplaasiauuringuid teha, et oleks olemas tõepärasem statistika. Teisalt tehti ettepanek loobuda
nii karmist korrast. Labrador on nii kiire ja energiline koer ja nii või teisiti ta võib vigastada end ning
ehk ei ole otstarbekas säilitada nii karme reegleid.
IV Silmauuringute osas arutasime, et oleks otstarbekas muuta silmauuringute kehtivusaeg kahe
aasta peale. Seda eelkõige põhjusel, et näiteks kuldsete retriiveritega võrreldes esineb labradoridel
vähem pärilikke silmahaigusi ning noortel koertel avalduvad progresseeruvad probleemid harva.
V Aretusreeglitest loobumise küsimus. Paljud tõuühingud on aretusreeglitest loobunud, kasvatajad
ise võtavad täie vastutuse. Natalja Stankevitš-Melnikova tõi välja, et šnautserite osas on juba 5
aastat aretusreeglitest loobutud ning tõuaretus toimub endiselt kvaliteetselt. Kes soovivad
aretusreeglitest mitte kinni pidada, leiavad selle mooduse vaatamata kõigele. ERTÜ ülesandeks
jääks tulevasi kutsikaomanikke harida ja teha selgitustööd kasvataja käest võtmise eelistest
*Ettepanek jätta aretusreeglid soovituslikuks, kuid kes neid soovituslikke reegleid ei täida, need
kasvatajad ei saa enam esindatud ERTÜ kodulehel ning neid pesakondi ei saa reklaamida ERTÜ
lehel.
VI Mure tõsiasja osas, et üha rohkem koeri omavad IKU (International Kennel Union) pabereid ja
loodud on ELK (Eesti Loomade Klubi), mille kaudu on võimalik pabereid taotleda? Mida selle vastu
ette võtta? Maria Kappi tõi välja, et Kennelliidu sõnul on tegemist siiski „paberitega“ koeraga,
olenemata sellest, et tegemist ei ole tunnustatud liiduga. On selge, et IKU pabereid saada on
oluliselt lihtsam ning aretuse kvaliteet kehvem. Eestis on juba IKU paberitega labradore.
VII Aretusisaste andmebaas. Juba minevikus toiminud aretusisaste andmebaasi taasloomise
ettepanek.

b) Labradoride erinäitus:
I Rääkisime erinäituse plaanidest, et ootame suurt hulka osavõtjaid. Korraldustoimkonna (Kertu
Tombak & Kadri Kaasik) peamine soov on korraldada osalejatele meeldejääv üritus, et motiveerida
neid ka edaspidi näitustel käima. Näituseringiga samal ajal toimub erinevaid üritusi (näiteks
vettehüpped, agility-tutvustus, dummy-treeningu tutvustus jne), et kõik ei tunneks, et peavad
kohe tagasi koju minema. Olemas on toitlustus, lastenurk (kus lapsed hindavad näiteks
mängukoeri). Mees & Koer ja Laps & Koer üritusele ootame suurt hulka osavõtjaid, auhinnad on
mõeldud seejuures eelkõige „händleritele“. Enne näitust toimub näitustrenn, millega oleme
plaaninud alustada kell 11. Näituse alguseks oleme planeerinud kell 13. Pärast näitust toimub
seminar, mida juhib kohtunik Margaret Brown. Korraldustoimkond on tänulik ideede ja abi eest,
kui teil on häid mõtteid, saatke need aadressile naitus@retriiverid.ee.
II Selgitamine, et suured kasvatajasoodustused kehtivad kuni 31. maini ning headest soodustustest
osa saamiseks tuleb kiirelt tegutseda.
III Ettepanek pakkuda näitusel kringlit ERTÜ 15. aastapäeva puhul.
IV Paluda kasvatajatel välja panna karikad (või muud auhinnad) kindlate kategooriate võitjatele
nagu oli 2011. aasta labradoride erinäitusel.
V Ettepanek tutvustada näituse ajal agilityt; panna üles infolaud jahi- ja töökoerte kohta; panna
üles infolaud teraapiakoerte kohta.

c) ERTÜ 15. tegutsemisaastale pühendatud suvepäevad
I Suvepäevad toimuvad pühapäeval (3. augustil) samas kohas, kus erinäitus. Võimalik on majutus
näitusekohas (kaasa telk!) laupäeva ööseks. Ehk õnnestub korraldada harjutuskatse. Täpsemad
plaanid veel selguvad, igasugused ideed ja ettepanekud on teretulnud.

d) Muud ettepanekud ja arutelu
I Ettepanek mitte korraldada üldkoosolekut 31. mail. Ettepanek koostada küsitlus selle kohta, mis
kuupäeval enamikule osalejatele kõige paremini sobib. Kiire!
II Ümarlaual osalesid videokõne vahendusel Kadri Kaasik ja Triinu Laansalu. Google Hangouts
võimaldab kuni kümnel inimesel videokõnes osaleda. Kuna kõik toimis hästi, siis loodetavasti on ka
üldkoosolekul võimalik sel viisil osaleda.
III EKL näitusel “Eesti võitja 2014” on Eesti Retriiverite Tõuühing väljas Tõugude tänaval. Projekti
juhib Kertu Tombak. Kes soovib kaasa lüüa retriiveri tõugude tutvustamisel, tegevuskava
planeerimisel palume anda teada kertu.tombak@gmail.com või 53457359.

