
Eesti Retriiverite Tõuühingu juhatuse koosoleku protokoll 
14. märts 2017.a. 
Kell: 16:30 -  19.00 
Koht: Perrooni kohvik  
Koosoleku juhataja: Tatjana Zamorskaja 
Protokollija: Tatjana Zamorskaja 
Osalesid: Pille-Riin Sepp, Riin Kooli, Monica Merima, Kadri Kont-Kontson, Tatjana 
Zamorskaja  
 
Päevakord: 
1. Aasta koer reeglite arutamine 
2. 2017 aasta üritused 
3. Retriiverite tõuomaste reeglite muutmine 
4. ERTÜ üldkoosolek 
5. Aruanded 
6. Jooksvad küsimused 
 
 
1. Aasta koer reeglite arutamine 
Laekunud ettepanek Monica Merima poolt koostada aasta retriiveri statuudi uus eelprojekt, 
mille peamine mõtte oleks selline, et kõikidel retriiverite ühingutel oleksid sarnased parima 
retriiveri valimise reeglid ja iga tõuühing valiks ikka oma tõu parimad (kuldsed, 
siledakarvalised, labradorid, nova-scotiad ja kiharakarvalised retriiverid), nende tulemuste 
põhjal moodustub Eesti aasta parima retriiveri koondtabel. Aasta retriiveri auhinnad annab 
välja ERTÜ. 
Juhatus otsustas: 
Monica koostab eelprojekti, milline saadab kõigepealt ERTÜ juhatusele ja pärast seda 
edastab ERTÜ selle tutvumiseks teistele retriverite tõuühingutele koos ümarlaua 
ettepanekuga. 
 
 
2. 2017 aasta ürituste jooksev arutelud 
14-16 aprill treening+WT Kauksis – grupp oli täis kahe päevaga. Kõik läheb plaani järgi. 
Korraldaja Tatjana Zamorskaja; 
22. - 23. aprill - Susanna Fontelli tasemekatse koolitus – jääb ära kuna koolitaja ei saanud 
siiski tulla. Riin suhtleb koolitajaga edasi ja uurib koolitus ekorraldamise võimalust mõnel 
teisel ajal; 
20. mail – mitteametlik Kutsikate ja Veteranide Show Hageris, Raplamaal, peakorraldaja 
Pille-Riin Sepp. Registreerimine avatud. Kõik plaani järgi; 
27.-28. mai - ametlik tasemekatse, kohtunik Petri Tuominen Soomest. Peakorraldajad Riin 
Kooli-Kõnnussaar ja Kadri Kont-Kontson. Katse taotluse avaldus EKL-i juhatusele 
saadetud. Kohaks on nähtavasti Ellamaa, Järveotsa järv, kuid otsime ka teisi võimalusi; 
10-11 juuni - suunamise veekoolitus. Korraldaja Aet Toose; 
01. - 02. juuli – ametlik tõu- ja tasemekatse.Kohtunik Tuija Hukkanen Soomest. 
Peaorraldajad Katri Tõnisson ja Kadri Kont-Kontson; 
20.-25. august retriiverite laager Kauksis. Leitud 2 koolitajat – Julia Vershinina Venemaalt 
ja Maria Kachalova Ungarist. Plaanis WT ja katsete treeningud ja vb teoreetlised loengud 
ka. Maksimaalselt saab osaleda 20 osalejaid. Peakorraldaja Tatjana Zamorskaja; 
26. - 27. august - ametlik Working Test+treening Kauksis, Kohtunik Gabor Deak Ungarist, 
võimalik, et on vaja veel kohtuniku. korraldaja Tatjana Zamorskaja. Antud testi 
läbiviimiseks on vaja abilisi ja sponsoreid. Tatjana kirjutab abivajadused juhatusele. 



16.-17. september – ametlik tõu- ja tasemekatse veel lahtine. Kui ametlikud katsed 
toimuvad septembri viimasel nädalavahetusel, siis võimalus teha harjutuskatse.  
30. september - 1. oktoober - ametlik tõu ja tasemekatse veel lahtine. Uurime kas 
labradoride tõuühing plaanib sellel ajal oma traditsioonilist katset korradada, et ei tekiks 
olukord kus kaks ühingut korraldavad katset samal ajal või liiga lähestikku. Riin 
Kooli-Kõnnussaart paluti tõukatset hindama, juhul kui ei leita tasemekatse kohtunikku, kes 
hindaks ka tõukatset. Riin andis oma nõusoleku hinnata kas 16.-17. september või 30. 
september - 1. oktoober.  
 
Juhatus otsustas:  
jätkata ürituste ettevalmistustöid,  kooskõlastada teiste tõuühingutega katsete plaanid. 
 
3. Retriiverite tõuomaste reeglite muutmine 
Saime vastuse kõikidelt ühingutelt peale labradoride ühingu. Labradoride ühing lubas 
nädala jooksul vastata. Kui kõikide ühingute vastused on käes, vaadatakse laekunud 
kommentaarid üle ning koostöös kõikide tõuühingutega koostatakse reeglite viimane 
variant. EKL-ist tuleb uurida, et millal toimub Volnike koosolek. Reeglid peab vastu võtma 
EKL-i juhatus, kes esitab need ka EKL-i Volinike koosolekule kinnitamiseks.  
Selle kõigega on juba päris kiire, kuna neid peaks vastu võtma enne katsete toimumist. 
 
Juhatus otsustas: 
Riin ja Monica teevad peale kõikidelt tõuühingutelt vastuste laeumist ja nende läbi 
arutamist reeglite viimase puhta variandi. Seejärel saadetakse see kõikidele retriiverite 
tõuühingutele koos ühisavadlusega digiallkirjastamiseks, misjärel saadetakse reeglid ja 
digiallkirjastatud ühisavaldus EKL-i juhatusele.  
 
4. ERTÜ üldkoosolek 
Üldkoosoleku ajaks määratud 3. juuni õhtu, eeldatavasti kl 18, et inimesed, kes osalevad 
erinäitusel saaksid osaleda. 
 
Juhatus otsustas: 
Monica uurib üldkoosoleku toimumise koha, mis oleks erinäituse lähedal. Riin paneb 
Facebooki üldkoosoleku toimumise eelinfo. Kui koht, keallaaeg ja päevakord on teada, 
saadab Monika Normann liikmetele üldkoosoleku kutse.  
 
5. Aruanded 
Märtsi lõpus peaks olema valmis tegevusaruanne EKLile. 
Raamatupidaja koostab majandusaasta aruande. 
Pille-Riin tegi ettepaneku – kohe aasta algusest panna google docsi aruanne fail, kuhu iga 
korraldaja paneb vajalikud andmed ja nii see aruanne ise täieneb ja ei nõua palju aega 
pärast kokkupanemiseks EKL või Registri jaoks. 
 
Juhatus otsustas: 
Tegevusaruande koostamisega tegeleb Kertu, kes uurib vajalikke andmeid ürituse 
korraldajatelt. Käesolevast aastat rakendame Pille-Riini ettepanekut ning iga ürituse 
korraldaja paneb kohe vajalikud andmed tegevusaruande faili kirja. 
 
6. Jooksvad küsimused 
Vareseid sai ühing 2016 aastal 57 tükki, parte ca 15 tükki.  
Katsetel kasutatava saagi (linnud) leidmise probleemid – kõik uurime, kust saaks katsete 
jaoks veelinde. Riin uurib ka võimalust Soomest osta.  



Katsete kohad – kõik uurime, kus võiks katseid läbi viia, kuna Ellama põhjapoolsel küljel 
enam teha ei saa - puudub sobiv otsinguala. Olemasoelva on koerte jaoks liiga ohtlik. 
Kuna tasemekatsel osalevad enamjaolt samad koerad on Ellamaa ennast ka 
ammendanud. Lisaks on kuulda olnud kohalike jahimeeste nurinat.  
Tasuks mõelda ka katsete korraldamist Eesti teistes piirkondades. 
 
ERTÜ roll-upid. Triinu on valmis Monica juhendamisel disainima. Vaja on fotosid 
erinevatest retriverite tõugudest. Pille-Riin, Riin ja Tatjana otsivad sobivaid fotosid ja 
edastavad need Triinule. Fotod võiksid olla nii näituseseisu moodi kui kajastada ka mingit 
tegevust.  
 
 
Koosoleku lõpp kell 19.00  
 
 
 
 
 
 
 
 


