
Eesti Retriiverite Tõuühingu juhatuse koosoleku protokoll 
9. november 2016 Tallinnas

Osalesid: Tatjana Zamorskaja, Katri Tõnisson, Kadri Kont-Kontson, Pille-Riin 
Sepp. 
Protokollis: Kadri Kont-Kontson

Päevakord:
⦁ Kokkuvõtte toimunud 2016 üritustest
⦁ 2017 plaanid
⦁ aasta koer
⦁ WT reeglite muudatus
⦁ Muud küsimused

1. Kokkuvõtte 2016 toimunud üritustest, mis toimusid peale eelmist 
koosolekut:
⦁ Tasemekatsed 03.09 ja 04.09 Ellamaal - ülevaate andis peakorraldaja Kadri Kont-

Kontson: osalejaid oli esimesel päeval 12 kokku kolmes klassis (ALG, AVA 
ja VÕI)  ja teisel päeval 10 koera kokku kahes klassis (ALG ja AVA). Katse 
kulud osutusid suuremaks kui planeeritud, kuna osteti juurde lindusid, millest 
jäi järele ka järgmisteks katseteks ja diplomite pildiraame, mida samuti jäi 
järele järgmisteks kordadeks. Sellest jäi ürituse tulemiks miinus 264,71. 
Kuivõrd see oli esimene kord korraldada kahepäevast tasemekatset, siis 
klasside jaotamise kohta arutati kommentaariks, et vastavalt osalejate arvule 
tuleb olla paindlik. Ei tohi unustada klassivahetuseks kuluvat aega ja et selle 
tõttu saab vähem koeri osaleda. Katsete korraldamisel lähtume eeesmärgist 
pakkuda oma liikmetele koeraga tegutsemise võimalust, seega  tuleb otsus teha 
nii, kuidas liikmetele mõistlikum. Katse sai tagasisidena kiitust, kuna 2-
päevane proovilepanek oli uus kogemus.

⦁ Tõukatse 10.09 Ellamaal - ülevaate andis peakorraldaja Katri Tõnisson. 
Osalejaid oli 9 (1 registreerunu loobus dummykatsest ja osalustasu 
vastavalt reeglitele ei tagastatud). Katse jäi rahaliselt plussi 172,59 
euroga. 

⦁ Mitteametlik Working Test ja koolitus 22.-23.10 Kauksis, Ida-Virumaal. 
Peakorraldaja Tatjana Zamorskaja andis ülevaate: jäime seekord 
minusesse 73,10 euroga, kuna testil osalejaid oli vähem kui plaanitud -
osalejaid oli 11. Üritust tuleks lugeda panusena liikmete hoidmisse ja 
kuna osalejad jäid rahule ja said kõigi võrdset võimalust suhelda 
koolitajaga ja teiste osalejatega. Tulevikus võib ehk osalemistasu kõrgema 
kehtestada. Positiivse tagasisidena on märgitud kahepäevase katse 
toredat õhkkonda. Sponsoreeris Lucky klubi karikatega ja 
auhinnakonservidega ja Katri Tõnisson punutud mänguasjadega koertele 
ning helkuriga koertele.

⦁ Suunamise koolitus 30.-31.10 Kauksis, korraldaja Aet Toose. Arutati Aeti 
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poolt juhatusele saadetud aruannet: osales 14 koera koos koerajuhtidega 
ning 1 kuulaja, nii nagu planeeritud. Kulud olid üldiselt oodatust 
väiksemad, kuna jäi ära paadi rent ja ootamatud kulud. Suuremad 
oodatust olid transpordi kulud. Tulud olid oodatust väiksemad seoses 
abistamiste ja korraldamistega antud soodustuste andmisega. Koolituse 
tulemuseks jäi 127,19€ plussi. Koolitus on saanud palju positiivset 
tagasisidet ning osalejad ootavad väga suvist jätkukoolitust. ERTÜ juhatus 
tänab Aet Tooset kiire reageerimise ja vahva ürituse korraldamise eest.

Vaadati üle 2017 hetkel töös olevad plaanid: 
⦁ 25-26. Märts hooaja avamise harjutuspäev, kui ilm võimaldab korraldatakse 

katse koos veetööga, kui mitte, siis tehakse ainult maatöö. Sooja veini ja 
vahva kohaliku koolitajaga, tehti ettepanek kutsuda Killu Ahi, loodetavasti 
ta nõustub. 

⦁ Aprill – kahepäevane tasemekatse koolitus Susanna Fontelliga. Korraldajaks 
Riin Kooli-Kõnnussaar. Kuupäev pole veel paigas, kuna see sõltub 
koolitajast.

⦁ 14-16. aprill - Working Testi koolitus + mitteametlik WT katse Kauksis  –
korraldajaks Tatjana Zamorskaja. Kohtunik-koolitaja Julia Vershininaga 
on kokku lepitud, kuivõrd temale need kuupäevad sobivad. Koolitusele 
kummalgi päeval kuni 10 koera ja WT katsel kuni 20 koera.

⦁ 20.-21. mai kutsikate ja veteranide show. Korraldaja Pille-Riin Sepp. 
Kohtunikuks on kutsutud Milda Zigiliene.

⦁ 27.-29 mai kahepäevane tasemekatse. Kohtunik Petri Tuominen Soomest 
Korraldajad – Riin Kooli-Kõnnussaar ja Kadri Kont-Kontson.

⦁ Juunis soovib Aet Toose korraldada suunamise veekoolituse osa, tehti 
ettepanek uurida, kas koolitajale sobiks juuni viimane nädalavahetus.

⦁ 01.-02. juuli – tõu- ja tasemekatse. Korraldajateks Katri Tõnisson ja Kadri 
Kont-Kontson. Kadri uurib võimalusi kohtuniku leidmiseks. 

⦁ 26.-27. august ametlik Working Test – korraldada soovib Tatjana Zamorskaja, 
eelkokkulepe olemas Ungari kohtunikuga, Sõltuvalt osalejate arvust ja 
võimalusest sooviks teha kahe kohtunikuga. Teisel päeval treening ning 
enne testi idee nädalane treeninglaager. Üritusele tuleks leida ametlik 
sponsor, sellega tuleks tegeleda detsembris 2016.

⦁ 16.-17. september – tõu ja tasemekatse, kuivõrd ei ole kohtunikuga veel 
kokkulepet, tehti ettepanek vahetada kuupäevad harjutuskatsega.

⦁ 30. september -1. oktoober tõu- ja tasemekatse – vaadata kevadel jooksvalt 
kas leiame korraldaja ja koolitaja.

Aasta Retriiveri statuudis otsustati teha alltoodud muudatused, muus osas 
vastu võtta nii, nagu juhatusele toimkonna poolt ettepanek esitati:
⦁ EST-register – hääletati poolt järgmises sõnastuses: peab olema täidetud üks 

kahest: kas koer EST-registris või üks koera omanik on Eesti alaline 
elanik.

⦁ Punkt 1.4. koera andmete esitamise tähtaeg – otsustati kehtestada koera 
andmete esitamiseks tähtaeg 31.jaanuar. Kommentaar – juhatus tagab 
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reklaami alates detsembrist.
⦁ Punkt 1.5 – võeti vastu sõnastuses “hiljemalt viimaseks veebruari 

kuupäevaks”. Tulemused avalikustatakse ERTÜ kodulehel ning FBs. 
⦁ Punkt 1.6. võeti vastu sõnastuses “kõik FCI liikmesriikides osaletud amelikud 

katsed, kuna kõik tabelis loetamata katsete eest saab punkte võrdselt 
Eestis saagiga sooritatud või kui dummyga siis dummyga sooritatud 
tõukatsega”

⦁ Punkt 2.2 Igas võistluskategoorias läheb arvesse koeraomaniku valikul 
maksimaalselt 7 tulemust.

⦁ Punkt 2.3 lisada sõnad “Eesti Kennelliidu”
⦁ Otsustati, et Maailma Võitja, Euroopa Võitja ja CRUFTSi klassikohtade 

punktid võrduvad rahvusvaheliste näituste parima emase ja parima isase 
punktidega.

⦁ Otsustati, et BH eksami sooritamine annab 10 punkti ja teraapiakoera eksam 
annab 5 punkti.

⦁ Muud küsimused
⦁ WT reeglite muudatus: Soome reegleid muudeti – praegu meie reeglite 

kohaselt nii, et 5ndale ülesandele lähevad ainult need koerad, kes pole 
eelnevalt ühegi ülesande eest 0 punkti saanud. Ettepanek muuta 
järgmiseks: 5 ülesandele pääsevad kõik osalejad. Teine ettepanek viia 
sisse stardipüstoli kasutamise võimalus WT-l – ettepanek leidis 
kohalolijate heakskiidu ning palve katsete koordinaatorile võrrelda meie 
ja Soome reegleid ning algatada meie reeglite ametlik muutmine.

⦁ Ühingu varadesse on lisandunud plaanitud 15 oranži dummyt, milledel on 
kõigil ühingu logo ja numbrid 1–5 ja 1–10. Lisandunud on 3 pakki 
dummypadruneid ja 20 rohelist dummyt, mis osteti kevadel. 

⦁ Eelmisest punktist tulenevalt tehti ühingu käibevadade arvestamise 
muudatuse etteapanek: katsetel lähevad praegu eelarvesse ja tulemisse 
kõik enne seda katset ostetud vahendid. Ettepanek arvestada 
kulupõhiselt – panna konkreetse ürituse kuludesse sellel üritusel kulunud 
käibevahendid. Kui ostetakse lindusid, dummysid vm mis jääb järele, ei 
arvesta selle ürituse kuluna, kuna see ei võimalda võrrelda ürituste 
tegelikke tulusid ja kulusid. Otsustati 2017 aastal pidada ürituste kulude 
arvestust kulupõhiselt nt katse kuludesse lähevad katsel reaalselt 
mahakantud linnud. Kuivõrd katse kulutabel ei oli raamatupidamislik 
dokument, siis suuremate koguste lindude ostmine läheb otse arvetega 
ühingu kuludesse. Ürituste eelarvete eesmärk on omada ülevaadet 
reaalselt ürituste tulemuslikkusest. Lisaks tehti ettepanek osta 
stardipüstol millele sobivad odavamad dummypadrunid. Kohalolnud 
juhatuse liikmed hääletasid mõlema ettepaneku vastuvõtmise poolt.

⦁ Ürituste ja katsete koordinaatorile ettepanekute tegemine. Koordinaatori roll 
on koordineerida ja tagada, et katsed, koolitused ja vetelpäästeüritused ei 
langeks samadele kuupäevadele. Lisakts tehti ettepanek, et Palmse 
jahikoerte päevale heade töötavate retriiverite esinduse saamine võiks 
olla eesmärk 2017 aastal. Samuti otsustati teha ettepanek WT 
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hindamislehtede uuendamise osas katsete koordinaatorile: palume 
uurida WT vajalike protokollide ja WT hindamislehtede nõudeid ning 
nende ettevalmistamise vajadust.

⦁ Arutati läbi katse peakorraldaja ülesanded: katse peakorraldaja vastutab 
katse toimumise eest: esitab katse taotluse Kennelliitu, leiab kohtuniku 
(vajadusele palub abi koordinaatorilt), pidada eelarvet ja tegeleda jooksva 
korraldamisega ning toimkonna moodustamisega. Esitab juhatusele 
aruandluse: aruanded pannakse juhatusele läbivaatamiseks üles google 
doc'si ning saadetakse aruanne juhatuse e-mailile. Peakorraldamisega 
seotud küsimused esitatavad juhatuse liikmed peakorraldajale nädala 
jooksul juhatusele ürituse aruande esitamisest. Juhul kui küsimusi või 
vastuväiteid nädala jooksul ei esitata, loetakse aruanne vastuvõetuks.

⦁ Hindamislehed – võeti vastu katsete- ja koolituste koordinaatori Riin Kooli-
Kõnnussaare poolt tehtud ettepanek hindamislehe muutmise osas: 
otsustati kinnitada tasemekatse hindamisleht nr.1 ja tõukatse 
hindamisleht nr.2.

⦁ Lepingud teiste ühingutega – juhatus otsustas lepingu teemat ning EKRTÜ 
ettepanekut, mille saatis Kalvo Kriisk, arutada järgmisel juhatuse 
koosolekul.

⦁ Sügispäeva arutatakse järgmisel juhatuse koosolekul ning tehti ettepanet 
mitte teha seda augustis ja septembris.

⦁ Ettepanek järgmiseks koosolekuks – meedia teavitamise rolli arutamine.
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