Eesti Retriiverite Tõuühingu juhatuse koosoleku
protokoll 19. august 2016.a.
Kell: 20:15 - 22:40
Koht: Tagametsa küla, Hallika
Osalesid: Kertu Tombak, Riin Kooli-Kõnnussaar, Pille-Riin Sepp, Kadri Kont-Kontson, Katri
Tõnisson. Tatjana Zamorskaja osales Skype videoühenduse teel.
Koosoleku juhataja: Riin Kooli-Kõnnussaar
Protokollija: Monica Merima
Päevakord:
1. Kokkuvõte: ERTÜ retriiverite näitus, katse ja suvepäevad, Haanjamaal
2. Kokkuvõte: ERTÜ traditsiooniline Kustikate ja Veteranide Show, Hageris
3. Tasemekatsed 3.ja 4. September 2016
4. Tõukatsed 10. Septembril 2016
5. Working Test ja treening oktoobris 2016
6. Aasta Koer 2017 hindamise süsteem
7. Arutelu 2017 aasta ürituste plaanidest
8. Retriiverite erinäitus 2018
9. ERTÜ-le vajaliku inventari soetamine
10. ERTÜ-le saagi hankimine
11. ERTÜ juhatuse töökorraldus
12. ERTÜ visoonid ja prioriteedid
•

Kokkuvõte: ERTÜ retriiverite näitus, katse ja suvepäevad 2016
Kadri Kont-Kontson ja Kertu Tombak annavad ülevaate.
Osales 178 koera näitusel (kõik klassid kokku) ning 11 koera katsel.
Tulud ja kulutused vaadatakse läbi rida-realt, et aru saada, kas tulemus on lõplik.
1.1 Tabelis ei kajastu loengupidaja transpordi kulu – tuleb kontakteeruda.
1.2 Kadi Haljandi kuluaruanne pole laekunud.
1.3 Laekumata on Terje Mei näituse osalustasu 40 eurot. Tatjana Zamorskaja seletab
toimunut: Terje Mei registreeris ennast näitusele EKL online süsteemis, kuid ei olnud arvet
tasunud. Paar päeva enne näitust teatas ta, et ei saa tulla, kuid oli juba kataloogi kantud.
Tatjana on saatnud talle e-kirja, teavitades kohustusest arve mitte osalemisest hoolimata
tasuda. Sellel pole Terje Mei reageerinud.
Reaalsed laekumised on hetkel 4320 eurot.
Reaalsed kulutused hetkel 4014,83 eurot
Suvepäevad jäid 305,17 euroga miinusesse
OTSUSTATI: Võtta aruanne teadmiseks. Kertu Tombak suhtleb loengupidajaga, et saada
selgust tema transpordikulu osas ning Kadri Kont-Kontson nõutab Kadi Haljandilt tema
kulude aruande. Riin Kooli-Kõnnussaar uurib Terje Mei tasumata arve küsimust.

•

Kokkuvõte ERTÜ Kutsikate ja veteranide show
Ürituse korraldaja Pille-Riin Sepp märgib, et esmakordselt oli toimumiskohaks Hageri
rahvamaja plats, kohtunikuks Eva Vilamo Soomest. Koostöös PetCity Loomakliinikuga toimus
väike esmaabikoolitus, mida osalejad hindasid sisult asjalikuks.
Koostöö Hageri rahvamajaga oli meeldiv, eelinfot ERTÜ üritusest jagati ka kohalikus Kohila
Valla ajalehes, mis tõi ka ümbruskonnast pealtvaatajaid. Ajalehes Raplamaa sõnumid ilmus
pärast ka ülevaade toimunust.

Osalejaid oli 36 koera ja lisaks 4 paari. Suur huvi Laps ja Koer võistluse suhtes (7 osalejat).
Ürituse eelarve ja aruanne ERTÜ juhatusele õigeaegselt esitatud. Üritus jäi plussi 37,59 euroga,
mis on osalustasude laekumisest ERTÜ arvel.
Pille-Riin Sepp avaldab soovi korraldada sama üritus ka järgmisel aastal, samas kohas.
OTSUSTATI: Võtta teadmiseks ERTÜ Kutsikate ja Veteranide Show kokkuvõte, lugeda üritus
kordaläinuks. Pille-Riin Sepp korraldab Kutsikate ja Veteranide Show ka 2017. aastal Hageri
Rahvamaja juures.
•

Tasemekatsed 03.09 ja 04.09 Ellamaal
Ülevaate teeb korraldaja Kadri Kont-Kontson.
Kohtunik on Antti Nurmi Soomest
Katsele on hetkel registreerunud 12+12 koera, mis on maksimum osalejate arv.
Kohtunik toob katsele kaasa 15 parti katsel kasutamiseks ja esitab selle kohta ERTÜ-le arve.
Laekunud on 690 eurot
Eelarves planeeritud kulutusi on 447,36 eurot
OTSUSTATI: Kinnitada 03.09 ja 04.09 tasemekatsete eelarve.

4. Tõukatsed 10.09 Ellamaal
Ülevaate annab korraldaja Katri Tõnisson.
Kohtunik on Riin Kooli-Kõnnussaar.
Hetkel registreerunud 8 koera (maksimaalne võimalik osalejate arv 16).
Laekunud on 320 eurot
Eelarves planeeritud kulutusi on 200 eurot.
OTSUSTATI: Kinnitada 10.09 tõukatse eelarve.
5. Mitteametlik Working Test ja koolitus 22.-23.10 Kauksis, Ida-Virumaal
Ülevaate annab korraldaja Tatjana Zamorskaja.
Testile on hetkel registreerunud 9 koera, maksimaalne osalejate arv 20 ja registreeruda saab veel
kuni 10.10.
Koolituse kohad on täis: 12 koera kirjas.
Planeeritud sissetulekud on 795 eurot
Planeeritud väljaminekud on 692 eurot
Korradajal on soov WT osalejatele auhinnad jagada, Katri Tõnisson lubab valmistada rihmad,
Monica Merima lubab sponsorilt küsida konservid.
OTSUSTATI: kinnitada WT ja WT treeningu eelarve. Katri Tõnisson ja Monica Merima
lahendavad WT osalejate auhindade küsimuse.
6. ERTÜ Aasta Koer 2017.
Riin Kooli-Kõnnussaar teavitab juhatust, et Aaasta Koer hindamissüsteem on näidanud nõrku kohti
ja vajab uuendamist.
Tekkinud küsimused ja ettepanekud vajavad läbiarutamist.
OTSUSTATI: Riin Kooli-Kõnnussaar kutsub kokku töörühma – Aili Kivinurm, Katri Tõnisson,
Pille-Riin Sepp. ERTÜ Aasta Koer 2017 projekt esitatakse ERTÜ juhatusele tutvumiseks 01.11.16.
7. Arutelu 2017. aasta ürituste teemal – plaanid ja mõtted.
7.1. 25.-26.03 Harjutuskatse Kuupäevad võivad olenevalt ilmast muutuda. Korraldaja?
7.2. Aprill – kahepäevane asemekatse koolitus Susanna FontelligaKorraldaja Riin KooliKõnnussaar.
7.3. Aprill - Working Testi koolitus + mitteametlik WT katse – korraldajaks Tatjana Zamorskaja .
Osalemise vastu on huvi ilmutanud retriiveriomanikud Lätist ja Venemaalt.
7.4. 13.-14.05 tasemekatse, Kohtunik Petri Tuominen Soomest. Korraldaja ?

7.5. 21.05 kutsikate ja veteranide show. Korraldaja Pille-Riin Sepp.
7.6. 01.-02.07 – tõu- ja tasemekatse. Korraldaja?
7.7. Ametlik Working Test – korraldada soovib Tatjana Zamorskaja. Kuupäevaks pakuti 26.-17.08.
Kuupäev sõltub sellest, kes tuleb hindama ning kuidas kohtunikule sobib.
7.8. 16.-17.09 – tõu ja tasemekatse. Korraldaja?
7.9. 30.09-1.10 tõu- ja tasemekatse harjutuskatse. orradaja?
7.10Mõte teha kevadhooaja avaüritus, nt koos harjutuskatsega või kutsika- ja veterani showga..
7.11. Match show idee.
7.12. Peaerinäituse ja suvepäevade korraldamisest 2017 suhtleb EKRTÜ-ga Kertu Tombak.
7.13. Sügispäevad? Uurida sügispäevade korraldamiseks sobivaid kohti ja mõelda sobiva aja peale.
OTSUSTATI: Igal üritusel peab olema vastutav peakorraldaja.
Working Testide korraldamisega tegeleb Tatjana Zamorskaja; muude koolituste ja katsete
korraldamist koordineerib töövaldkonna koordinaator Riin Kooli-Kõnnussaar.
Kadri Kont-Kontson uurib sügispäevade toimumiskohti (Toosikannu, Nelijärve).
Kertu Tombak räägib EKRTÜ juhatusega 2017.a. näituse ja suvepäevade võimaliku korraldamise
teemal.
8. Retriiverite erinäitus 2018.
Monica Merima soovib korraldada näituse Harjumaal. Tegeleb koha, kohtunike ja sponsorite
leidmisega.
OTSUSTATI: Monica Merima korraldab 2018.a. retriiverite erinäituse, kuupäeva osas jälgib EKL
kalendrit ja leiab sobivaima võimaliku aja.
9. ERTÜ-le vajaliku inventari soetamine.
9.1. Riin Kooli-Kõnnussaare sõnul vajavad ERTÜ umbes 10 aastat tagasi soetatud dummyd välja
vahetamist. Ühingule võiks osta 15 uut dummyt. Võiks olla nummerdatud ja ERTÜ logod peale
trükitud. Hinnapakkumus on olemas.
9.2. Tatjana Zamorskaja informeeris juhatust, et Working Testi jaoks oleks vaja soetada ka
stardipüstol. Tatjana uurib stardipüstoli hinda.
9.3.Merima ettepanek on tellida ERTÜ-le siseüritusteks roll-up reklaam ja väliüritusteks bänner.
Avaldatakse arvamust, et ERTÜ-l võiks väliüritusteks olla hoopis logoga telk, selline mida saaks
kasutada ka katsete puhul metsas
9.4. Tasemekatse karikad
Riin Kooli-Kõnnussaar tegi ettepaneku asendada tasemekatsel järgu saavatele koerajuhtidele
jagatavad karikad millegi muu vastu – näiteks valged dummyd. Karikatega on metsas raske
tegeleda, eri klassidel ja järkudel on eri suurusega karikad, karikatele tellitavad kleebised on sageli
läinud raisku, sest neid ei ole võimalik nagu näitustel ette ennustada. Sageli ei ole kleepsud üldse
õigeks ajaks kohale jõudud ning paljud osalejad ei ole kleebiseid üldse saanudki. Karikad on uus
asi, mis viidi sisse eelmise juhatuse poolt. Enne seda jagati ainult diplomid.
Tatjana Zamorskaja teatas, et on kindlasti dummyde vastu.
Arutelu käigus tehti ettepanek väljastada ERTÜ korraldatava tasemekatse sooritanud koerale
raamitud diplom, mis asendaks seni jagatud karikaid. Sellega jäid kõik juhatuse liikmed rahule.
9.5. Sponsorite leidmine
Tatjana Zamorskaja soovib WT osalejatele sponsorauhindu, soovitavalt võiks olla üks sponsor, kes
toetab kõiki üritusi.
Monica Merima väljendab arvamust, et tõenäolisem on leida mitmeid väiksemaid toetajaid
ernevatele üritustele, samuti tuleb läbi mõelda, mida ERTÜ sponsorile vastu saab pakkuda.
OTSUSTATI: ERTÜ-le ostetakse stardipüstol ja 15 uut dummyt, millele võimalusel trükitakse

peale logod ja numbrid. Dummydega tegeleb Riin Kooli-Kõnnussaar ja stardipüstoliga Tatjana
Zamorskaja.
Monica Merima ja Katri Tõnisson tegelevad roll-upi hinnapakkumise võtmisega.
Telgi hankimise kohta uurivad eelinfot Riin Kooli-Kõnnussaar ja Katri Tõnisson.
Tasemekatse karikad asendatakse raamitud diplomitega.
Kõik juhatuse liikmed uurivad sponsorite leidmisi võimalusi ja vahetavad jooksvalt infot.
10. Saagi hankimine ERTÜ katseteks.
Riin Kooli-Kõnnussaar rõhutab saagi varude täiendamise vajadust, eriti 2017.a. katsete ja
koolitusplaanide mahtu silmas pidades.
Hetkel on ERTÜ-l olemas 153 varest (Aet Toose külmikus).
Juba 3.-4.septembri tasemekatsetel kasutatakse 24 koera peale 74 lindu (vares, part ja faasan.) ning
10. septembri tõukatsel kulub ca 20 lindu (varesed ja pardid).
Suur vajadus on veelindude järele. Kevadel tuleb juurde osta ka ca 30 faasanit.
Hetkel on faasaneid ostetud 20 eur/tk, vareseid ja parte 4-5 eur/tk. Varesre varusid tuleb ka
täiendada.OTSUSTATI: Riin Kooli-Kõnnusaar korraldab lindude ostmise kuulutuse paneku ERTÜ
kodulehele ja facebooki. Tatjana Zamorskaja uurib lindude ostmise võimalust Ida-Virumaalt. Kui
keegi kuuleb, et linde pakutakse, informeerib kohe töö- ja katsete valdkonna koordinaatorit Riin
Kooli-Kõnnussaart.
Kell 22.25 Tatjana Zamorskaja lahkub skypest.
11. ERTÜ juhatuse töökorraldus.
Kadri Kont-Kontson teeb ettepaneku panna kõik dokumendid, kaasa arvatud eelarved üles
google.dox-i, kuhu on asjaosalistel ligipääs ning kus on lihtne teha jooksvalt muudatusi.
Riin Kooli-Kõnnussaar teavitab juhatust, et Aet Toose pidi andma juhatuse kätte 182 eurot sularaha,
mis on saadud vareste müügi eest, kuid selle küsimisel selgus, et sulas seda enam ei ole. Aet Toose
soovis, et ERTÜ teeks selle raha saamiseks tema firmale arve. Riin Kooli-Kõnnussaar teavitas
juhatust ka sellest, et tema käes on juunis lätlastelt vareste müügi eest saadud 30 eurot. Kertu
Tombak teavitas juhatust, et tema käes on 800 eurot sulas. Osa sularahast andis talle üle Tatjana
Zamorskaja. Juhatus leidis, et kogu sularaha ühingu arvele paigutada pole mõtet kuna aeg-ajalt
läheb sularaha vaja, kuid nii suurt summat ei tasu ka sulana hoida.
Kõikide ürituste kohta tuleb enne selle toimumist esitada prognoositav eelarve ja see juhatusega
kooskõlastada.
OTSUSTATI: Teha kõik ERTÜ eelarved ja jooksvad muudatused google.dox-i, millele Kadri KontKontson loob juhatuse liikmetele ligipääsud. Riin Kooli-Kõnnussaar suhtleb raamatupidaja ja Aet
Toosega ERTÜ-le kuuluva raha arvele saamise küsimuses.
12. ERTÜ visioonid ja prioriteedid
Toimus väike mõttevahetus sel teemal, ning välja joonistusid mõned olulised märksõnad – katsed,
koolitused, loengud, tegevused liikmetele, tegevused uutele liikmetele, näitused, seltskondlikud
üritused.
OTSUSTATI: Tulla selle teema juurde tagasi järgmisel kogunemisel.
13. Jooksvad küsimused
Monika Normann avaldas soovi jätkata ERTÜ registripidajana. Seega tühistatakse juhatuse eelmise
koosoleku otsus valida uueks registripidajaks Kadri Kont-Kontson.
OTSUSTATI: Monika Normann on edasi ERTÜ registripidaja. Liikmete nimekiri lisatakse Google
dox-i.
Koosoleku lõpp kell 22:40

