ERTÜ juhatuse koosolek 05.02.2016
Koosoleku toimumise aeg ja koht: 05.02.2016 kell 17.30 Tallinnas, Telliskivi
loomelinnakus (Foody Allen)
Osalejad: Tatjana Zamorskaja (juhatuse liige), Kertu Tombak (juhatuse liige),
Monika Normann (juhatuse liige), Aet Toose (juhatuse liige), Pille-Riin Sepp
(juhatuse liige), Kadri Kont-Kontson (lihtliige)
Puudusid: Kadi Haljand, Marilis Saul
Protokollija: Kertu Tombak
Päevakord:
1. Suvise erinäituse korraldamine (hetkeseis, ülesannete edasine jaotus)
Üldinfo, vahepeal selgunud asjaolud:
 Kohtunik Mary Neil (UK) on kinnitanud tuleku. Hindab 16.07 erinäitusel
kuldseid retriivereid.
 Kohtunik Rosa Agostini (ITA) on kinnitanud tuleku. Võib hinnata lisaks
.labradoridele ja teisi retriivereid ja spanjeleid. Hindab erinäitusel labradori
retriivereid ja ülejäänud retriiveri tõugusid.
 Ameerika Kokkerspanjelite ühinguga tuleb veel pidada läbirääkimisi kohtunik
Rosa Agostini jagamise osas nende erinäitusega.
 Küsimus: juhul, kui tuleb rohkem koeri, kes võiks olla varukohtunik?
 Näituse info juurde tuleb lisada info kasvatajate poolt väljapandavate
auhindade kohta.
 Sponsorid:
o kas koeratoidu edasimüüjatega on räägitud?
o Monika uurib Monica Merimalt, kas ta on nõus näitust sponsoreerima.
o Kertu uurib Britta Puuseppalt näituse sponsoreerimise kohta
Juhatus otsustas: Näitusele registreerimine algab hiljemalt 1. märtsil. Registreerimine
lõpeb juuni alguses. Seejärel otsustame osalejate arvu põhjal, kas võtame juurde
kohtuniku teiste retriiverite jaoks või pikendame registreerimist.
Näituse esialgne eelarve tuleb veebruarikuus paika saada. Selle eest vastutavad
Tatjana ja Kertu.
Kadi uurib kohtunike lennupileteid ja sobiva variandi leidmisel broneerib
lennupiletid.
2. Suvepäevade korraldamine (hetkeseis, ülesannete edasine jaotus)
Üldinfo, vahepeal selgunud asjaolud:
 Koha otsingud on pooleli, on tulnud nii positiivseid kui negatiivseid vastuseid.
 Pühapäeval toimub ametlik katse. Riin Kooli-Kõnnusaar on kohtunik. Vaja on
leida katse korraldamise koht.
 Ametliku katse taotlus vaja saata EKLi.
 Võimaluse korral iga nädal tuleks uuendada ürituse Facebook’i infot ja
kodulehel olevat infot.
o 8. Veebruaril võiks lisada info kohtunike kohta.



Kadi ja Kadri mõtlevad välja plaani kuna ja mis infot oleks veel
võimalik ürituse reklaamimiseks kuvada.

Juhatus otsustas: Kertu tegeleb edasi koha otsimisega suvepäevade toimumiseks.
Kadri saadab päringud Pärnumaa turismitaludele.
18. veebruariks peab olema koht välja selgitatud.
Kadri saadab EKli taotluse katse korraldamise kohta ja tegeleb katse organiseerimise
poolega.
3. Aasta Retriiveri konkurss
Konkurss on lõppenud. Pille-Riin kannab tulemused arvutisse. Seejärel avaldatakse
tulemused nii kodulehel kui e-maili listi teel. Auhinnad annab üle Pille-Riin.
Osales 11 koera.
Idee järgmiseks aastaks – kas teha Gala Show, kus aasta alguses jagada auhindu.
Juhatus otsustas: Proovida osalejate arvu järgmisel aastal suurendada. Selleks tuleb
saata liikmete nimekirja mitu teavituskirja ning võimalusel korraldada suurem üritus,
et aasta retriivereid autasustada.
Liikmete nimekiri tuleb saada online-süsteemi ja kõikidele juhatuse liikmetele
kättesaadavaks. Registripidaja Monika seab selle exceli jaoks sobivaks.
4. Esimese pooleaasta koolitused ja katsed






Working test
Ülevaate andis Tatjana Zamorskaja:
o Working Test koolitus toimub 30. aprill - 1. mai 2016.
Organiseerimine kulgeb plaanipäraselt.
Esimesel päeval toimub mitteametlik working test. Teisel päeval
toimub treening. Kui osalejaid on liiga vähe, siis toimub esimesel
päeval samuti treening. Koht on selgitamisel (Ida-Virumaal).
o Ametliku katse küsimus. Peale kevadist mitte-ametlikku katset saab
otsustada osalejate arvu põhjal, kas on mõtet sügisel või järgmisel
kevadel korraldada ametlik katse.
o Katse jaoks oleks vaja rohelist värvi dummysid. Kui tellida ühingule
dummy’d, siis võiks peale panna ka ühingu logo. Tatjana uurib, kui
kalliks läheks tellimine ja logo trükkimine.
o Karikate küsimus. Tatjana otsustab eelarve täitumise põhjal, kas tellida
uusi karikaid või kasutada ERTÜ olemasolevaid karikaid mitteametlike katsete jaoks.
Tasemekatse ja tasemekatse koolitus
Ülevaate andsid Aet Toose ja Kadri Kont-Kontson:
o Toimumisaeg 14.-15. mai 2016
o Koolitaja on selgitamisel
o Katsetel jagatavad treeningviled on otsas. Vaja oleks uusi tellida.
Ametlik tasemekatse ja tõukatse
Ülevaate andsid Aet Toose ja Kadri Kont-Kontson



o Toimub 18.-19. juunil.
o Kohtunikuks Ari-Pekka Fontell.
Kutsikate ja veteranide Show
Ülevaate andsi Pille-Riin Sepp:
o Kohtuniku osas tuleb teha veel eeltööd.
o Koht võiks jääda samaks, mis eelmisel aasta.
o Kuupäev pigem augustis või septembris, kui on soojem.
o Sama ürituse raames võiks toimuda ka tõukatse koolitus kutsikatele

Juhatus otsustas: Aet tellib juurde 50 vilet katsetel jagamiseks.
Jätkata ürituste planeerimist.
5. Muud küsimused
Aetu pole juuni lõpust juuli lõpuni.
ERTÜ-l on üle suures koguses linde, mistõttu oleks vajalik korraldada kevadel
harjutuskatse.
Kodulehele tuleks panna info üles, et meie ühingust saab osta vareseid ja osad katsed
aastal 2016 tulevad varestega.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 15. aprillil.
Juhatus otsustas: ERTÜ planeerib kevadeks harjutuskatse erineva saagiga.
Kodulehele pannakse üles info lindude müügi kohta. Samuti teavitatakse kodulehe
kaudu retriiveriinimesi, et 2016. aasta katsetel kasutatakse saagina ka vareseid.

