Eesti Retriiverite Tõuühingu juhatuse koosoleku protokoll
25. jaanuar 2017.a.
Kell: 17:15 - 20.00
Koht: Umami restoran
Koosoleku juhataja: Kertu Tombak
Protokollija: Kadri Kont-Kontson
Osalesid: Pille-Riin Sepp, Katri Tõnisson, Monica Merima

Päevakord:
1. Aasta koer reeglite arutamine
2. ERTÜ telgi ja roll-upide tootmine
3. 2018. aasta erinäituse korraldamine
4. 2017. aasta eesseisvad üritused
5. WT ja tõukatse reeglite muutmine
6. Koostöölepingute ülevaatamine
7. Vabad teemad

1. Aasta koer reeglite arutamine
On valminud uus ERTÜ Aasta Koera valimise statuut.
Otsustati Aasta Koera statuut avalikustada peale Aasta Koer 2016 tulemuste
väljakuulutamist, 2017. aastal toimub Aasta Koera valimine (jaanuaris 2018) uute reeglite
järgi.

2. ERTÜ telk ja roll-upid.
ERTÜ nähtavuse tõstmiseks erinevatel üritustel on vaja toota reklaammaterjalid. Monica
Merima võttis hinnapakkumise roll-upi valmistamise kohta, K. Tõnisson uuris pop-up telgi
valmistamise võimalusi.
Otsustati valmistada 2 roll-upi. Valmistamiseks kulub 3-4 tööpäeva, kasutatud roll-upi raamid
saame Vanemuisest; ühe roll-upi trükkimiseks kulub 52 €, lisandub raamidesse paigaldamise
kulu. Triinu Ann Mölderil on palutud teha kujundused.
Otsustati soetada 1 pop-up telk suurusega 3x3 m, terasest raamiga ja kolme seinaga, hinnaga
suurusjärgus 450 €. Katri Tõnisson võtab vähemalt 3 võrreldavat hinnapakkumist ja

eelistatud on sama kvaliteedi juures odavaim. Katuse esiküljele tuleb tekst “Eesti Retriiverite
Tõuühing”.
3. 2018. aasta erinäituse korraldamine
EKRTÜ korraldab retriiverite suvepäevad 3. - 5.08.2018. 2.06 2018 toimub retriiverite
erinäitus.
Otsustati korraldada retriiverite erinäitus Balti Võitjale eelneval reedel, 17. augustil 2018 või
6. juulil 2018 (Pärnu rahvusvahelise näitusega samal nädalavahetusel). Näituse asukoht
Harjumaa. Monica Merima räägib läbi kohtunikuga ja teeb peakorraldajana taotluse,
sekretär on Kertu Tombak.

4. 2017. aasta üritused
Juhatus kinnitas seni teadaolevad üritused 2017 aastaks. Otsutati kõik ametlikud võistlused
ja katsed kanda võistluste ja eksamite kalenderplaani
(http://www.sportkoer.com/prox/trialcalendar/) ning teavitada teisi retriiverite ühinguid
järgmiselt:
14 - 16. aprill - Working Testi koolitus ja mitteametlik WT katse Kauksis – korraldaja Tatjana
Zamorskaja.
22. - 23. aprill - Susanna Fontelli tasemekatse koolitus, toimumiskoht Harjumaa,
peakorraldaja Riin Kooli-Kõnnussaar.
6. mai – „Teeme ära“ projekti raames grill & koristamine Ellamaal „Ellamaa puhtaks“,
korraldajad Katri Tõnisson ja Monica Merima.
20. mail – mitteametlik Kutsikate ja Veteranide Show Hageris, Raplamaal, peakorraldaja
Pille-Riin Sepp.
27.-28. mai - ametlik tasemekatse, kohtunik Petri Tuominen, korraldajad Riin KooliKõnnussaar ja Kadri Kont-Kontson.
Juunis korraldab Aet Toose suunamise veekoolituse osa ja uurib, kas koolitajale sobiks juuni
viimane nädalavahetus.
01. - 02. juuli – ametlik tõu- ja tasemekatse. Korraldajad Katri Tõnisson ja Kadri KontKontson. Kadri uurib võimalusi kohtuniku leidmiseks.
26. - 27. august - ametlik Working Test, korraldaja Tatjana Zamorskaja.
16.-17. september – ametlik tõu- ja tasemekatse veel lahtine.
30. september - 1. oktoober - ametlik tõu ja tasemekatse veel lahtine.
Kaalutakse ja uuritakse ühingu liikmetele suunatud erinevate seltskondlike ürituste
korraldamist 2017. a.

5. WT ning tõu- ja tasemekatse reeglite muutmine

Dummyga tõukatse reeglid erinevad saagiga tõukatse reeglitest. Otsustati algatada WT, tõuja tasemekatse reeglite muutmine ja ühtlustamine. Reeglite muudatused tuleb
kooskõlastada kõikide retriiverite tõuühingutega enne Eesti Kennelliitu saatmist. Töörühma
juht Kertu Tombak, sisuliselt aitab Riin Kooli-Kõnnussaar.

6. Koostöölepingud
Otsustati üle vaadata ja kaasajastada koostöölepingud teiste retriiverite tõuühingutega.

7. Muud küsimused
Otsustati tikkida ühingu logo. Logo saavad liikmed avaüritusel, uued liikmed
liikmeksastumisel.
Otsustati algatada retriiverite katsekohtuniku statuudi muutmine. Tuleb täpsustada
sõnastust “katse kohtuniku baaskursus“.
Otsustati kaaluda koolituste korraldamist ka teistele sihtgruppidele peale tõu- ja
tasemekatse huviliste.

Koosoleku lõpp kell 20.00

