ERTÜ juhatuse koosolek 10.09.2015
Koosoleku toimumise aeg ja koht: 10.09.2015 kell 17.00 Tallinnas, Telliskivi
loomelinnakus (Foody Allen)
Osalejad: Tatjana Zamorskaja, Kadi Haljand, Marilis Saul, Kertu Tombak, Monika
Normann
Puudusid: Aet Toose, Pille-Riin Sepp
Protokollija: Kertu Tombak
Päevakord:
1. 21.08.2015 toimunud labradoride ja siledakavaraliste retriiverite erinäituse
muljed ja tagasiside.
Näituse tagasiside oli positiivne, korraldusliku poole pealt kõik sujus, kuid näitus oli
suure miinusega. Seda eelkõige seetõttu, et kutsusime kohtunikud iseseisvalt, mitte ühegi
klubiga koostöös, mis suurendas oluliselt transpordi-, päevarahade- ja toidukulusid.
Kokku oleks saanud hoida ise lisaks ostetud auhindade arvelt, sest sponsorite (Minu Koer
ja Dimela) poolt oli korralik väljapanek.
Rosettide ja karikate arve oli samuti väga suur. Seda saaks edaspidi vältida pikema
ettetellimisajaga, et oleks suurem valik teenusepakkujaid. Samuti kui jääb üle rosette või
karikaid, saab neid ära kasutada teiste ürituste (tõu- ja jahikatsed, kutsikanäitus)
auhindamsiseks.
Hotell läks kalliks. Broneerimine jäi hilja peal. Kuna sisustasime kohtunike päevad, ei
pidanud nad hotellis palju aega veetma, mistõttu oleks saanud hakkama ka pisut odavama
variandiga.
Kohtunikud jäid rahule ja andsid positiivset tagasisidet.
Ideed järgnevateks näitusteks:
 Suurtel ja rahvarohkematel üritustel peaks olema pikem promomisaeg.
 Näituse raames võiks toimuda ka koolitus või retriiveritega sooritatavate trennide
tutvustus. Eelkõige kutsikanäituse raames – nn kutsikate päev. Kutsikad saavad
tutvuda saagiga ja pakkuda infot-tegevusi neile, kes parasjagu kutsikat ei näita.
 Korraldada rohkem koostöös teiste klubidega (nt Spanjeliklubid)
 Rohkem sponsoreid, vähem ise investeerimist auhindadesse.
o Kasvatajaauhinnad – kuulutada välja võimalus kasvatajatel panna välja
auhinnad eri kohtadele.
o Rosettide/karikate taaskasutus. Paljud kasvatajad tahavad oma vanadest
rosettidest lahti saada, mis on seisma jäänud ja pole kuhugi panna. Neid
saab kasutada mitte-ametlike näituste puhul ja korralikemaid ja ametlike
näituste juures.

 Otsida partnerhotell, kus edaspidi kohtunikke majutada.
2. 2016. aasta erinäitus: rollide jagamine ja arutelu
16.07.2015 korraldab ERTÜ erinäituse kõikidele retriiveritele.
17.07.2015 toimub Tartumaal 5. ja 10. rühma erinäitus. Kohtunike jagamise võimalust
tuleb uurida Ülle Ellerilt ja Ameerika kokkerspanjelite klubilt.
(Monika Normann liitub 17.30)
Sponsorid: Kadi Haljand kirjutab Royal Caninile ja Hillsile.
Brita ja OÜ Hea Koer - kas on nõusjärgmine aasta ka sponsoreerima?
Esialgne plaan oli korraldada samal nädalavahetusel suvepäevad Nelijärvel. Nemad
ütlesid ära. Tuleb otsida uus koht. Soovitatavalt lõuna-eestis, et oleks lähemal Tartule, kui
keegi peaks järgmisel päeval tahtma sõita samuti näitusele. Kertu Tombak saab uurida
varianti ürituse korraldamiseks Saarjärve puhkekeskuses ja Järvselja õppe- ja
katsemetskonnas.
Erinäitusega samaaegselt toimuvad ka ühingu poolt organiseeritud suvepäevad kõikidele
retriiveritele. Tegevust jagub reede õhtust pühapäevani.
Ettepanekud reedesteks tegevusteks:
 Trimmimiskoolitus
 Mitteametlik show
 Koerte massaaži või fitnessi töötuba
 Saagiga tutvumine
 Esmaabi koolitus
Ettepanekud laupäevasteks tegevusteks:
 Peale näitust seminar-jutuajamine kohtunikega
 Erinevad võistlused koos koertega: Pitch & Go, Kolmnurgamäng kiiruse peale (2
inimest + koer)
 Loeng, mis huvitaks ka kasvatajaid – küsitlus kasvatajatele: mida nad sooviksid
kuulata?
 Koerte massaaži koolitus
 Võiks olla päevajuht, kes jagab päeva vältel infot tegevuste kohta, samuti
tutvustab ringi tööd jne
 Kennelitel võiks olla oma piknikukohad, kuhu saab koguneda kasvandikega (mini
kennelikokkutulekud)
 Näituse ajal koolitus/tegevus noortele koertele, kutsikatele
 Kogu näitus tuleb üles pildistada (Kadi räägib fotograaf Ivi-Triinuga)
1.

3 valdkonda, mis vajavad organiseerimist:
Näitus

2.
3.

Suvepäevad
Katse/Koolituspäev pühapäeval
Ülesanded:
Tatjana Zamorskaja on nõus tegelema süsteemiga, registreerib koerad ja teeb kataloogi.
Disain ja trükk eraldi vastutusalad (Disain Aet Toose?)
Küsimused, mis vajavad lahendamist:
1. Kas Mary Neill saab hinnata ka mõnda tõugu peale kuldsete?
2. Kas Rosa Agostini oleks nõus tulema hindama labradore?
3. Kas korraldame pühapäeval ametliku katse, harjutuskatse või noorretriiverite
võistluse?
Juhatus otsustab:
K. Haljand uurib lennupileteid ja saadab Mary-Neill’ile ametliku kutse hindama
erinäitusel kuldseid retriivereid.
K. Tombak kirjutab Ameerika kokkerspanjelite ühingule ja proovib läbi rääkida
kohtunike jagamise küsimuses.
K.T uurib Rosa Agostinilt, kas tal oleks võimalik tulla hindama erinäitusel labradori
retriivereid.
K.Tombak uurib Saarjärve puhkekeskuselt ja Järvselja õppe- ja katsemetskonnalt, kas
oleks võimalik suvepäevad seal korraldada.
T. Zamorskaja ja K. Tombak hakkavad eelarvet moodustama toimunud erinäituste
kogemuste põhjal.
K. Haljand kirjutab Royal Canin’ile ja seejärel Hillsile sponsorküsimuses.
Ürituse reklaam läheb üles kohe. kui on selgunud koht. Samuti tuleb seejärel teavitada
EKL-I ürituse koha muutusest.
3. A. Toose ettepanek võistluse Aasta Koer kohta
Juhatus otsustab, et Pille-Riin Sepp koos Aet Toosega teevad kirjaliku ettepaneku
juhatusele, seejärel võtame uuesti arutluse alla.
4. Aasta 2015 sügise tegevused
12.-13. September - töö-koolituspäev Pärnumaal. Väga populaarne, kohad said ruttu täis.
Monika Normann proovib massaažikoolituse korraldada selle aasta sees.
20. septembril – retriiverite tõukatse. Kohtunik Riin Kooli-Kõnnusaar.

24-25. oktoobril plaanib ERTÜ korralda tõu- ja tasemekatse Harjumaal.
Novembris-detsembris võiks kutsuda kokku uue ümarlaua retriiveriklubidele Eestis., et
arutada valdkonna toimkondade töös edasiminekuid ning järgmise aasta plaane. Seda aga
siis, kui on olema kindlam informatsioon erinäituse ja suvepäevade kohta.
5. Aasta 2016 esialgne plaan
P.-R. Sepp korraldab Kutsikate ja Veteranide show. Ootab ettepanekuid, keda
kohtunikuks kutsuda.
Juhatus pakub välja näituse toimumise ajaks maikuu viimase nädalavahetuse 27.-28. Mai
2016.
16.-17.-07 toimub erinäitus kõikidele retriiveritele ja retriiverite suvepäevad LõunaEestis. Võimalus korraldada ka ametlik või mitte-ametlik katsepäev.
ERTÜ korraldab kevadel ka ühe tõu- ja tasemekatse. Juhatus peab uurima Katri
Tõnissonilt, R. Kooli-Kõnnusaarelt ja A. Tooselt, millal katse võiks toimuda.
T. Zamorskaja soovib korraldada aprillis kahepäevase ürituse, kus ühel päeval toimub
mitte-ametlik working test (WT) ja teisel päeval seminar. Toimumiskoht Ida-Virumaal.

