
ERTÜ juhatuse koosolek 29.01.2015 

 Koosoleku toimumise aeg ja koht: 29.01.2015 Tallinn, F-hoone restoran 

Osalejad: Tatjana Zamorskaja, Aet Toose, Marilis Saul, Monika Normann, Pille-Riin Sepp 

Skype teel osales: Kertu Tombak 

Puudus: Kadi Haljand 

Protokollija: Tatjana Zamorskaja 

Päevakord: 

 1.ERTÜ esindaja katsetekomisjonis 

Eeldatavasti Aet Toose on siledate poolt, Monica Merima on ERTÜ poolt, Riin Kooli on NV poolt. 
Ülejäänud esindajaid ei ole esitatud.

Juhatus otsustas toetada Aeti ja Monica esindamine katstetekomisjonis.

2. ERTÜle välja pakutud uue kuvandi ja rolli diskussioon 

ERTÜ on hea ajaloo-, imago ja varaga ja väga hästi toimiv organisatsioon. Juhatuse liikmed pole 
nõus selle reorganisatsiooniga. Peaks panema korra aastas korraldatava ümarlaua toimima selleks, 
et võiks arutleda kõik 6 klubid koos erinevaid asju enne seda, et EKLile juba ühisarvamus esitada.  

Juhatus otsustas jätkata ERTÜ tegevus samas vaimus kaasates teisi tõuühinguid. 

3. 2016 erinäitus 

2016 erinäitus ja suvepäevad — eeldatavasti  juuli kuu. Kadi valib kuupäeva arvestades Pärnu 
CACIBi. Kaasame teised klubid, eesmärk ühendama inimesi, pühapäeval võiks olla väga palju 
erinevaid tegevusi, et inimesd jääksid meiega. Soovitavalt suvepäevad teha reede-laupäev-
pühapäev. Laupäeval erinäitus ja õhtul meelelahutus. Pühapäeval katsed, koolitused ja igasugused 
tegevused — nt trimmimiskoolitus, mängud jne... 

Juhatus otsustas määrata vastutavaks isikuks Kadi Haljand ja ootab jooksvalt pakkumisi ja 
arutlemisi seoses selle üritusega, samuti soovitab selle ürituse korraldamiseks kaasata teisi 
ühinguid.

4. 2015 erinäituse seis 

 Näitus toimub 21.08.2014. Kutsutud on 2 kohtunikku. Siledate jaoks — Yvonne Jaussi, kennel 



Neala's (Šveits). Labradoride jaoks — Linda Harvey Major, kennel Linjor (UK). Rollide jagamine: 

 Tatjana — kohtunike majutus, sõidupiletite ost, osalejate registreerimine, kataloogi tegemine, 
näituse postkasti kontroll. 

 Aet — reklaamplakatid 

 Monika — iga osalejale meened, kui ei leia sobivaid, siis kasutame Kersti Zopp käsitöö 
(numbrihoidjad siledate või labradoride kujundusega, mis on 4.50tk) 

 Kerttu - sponsorid 

 Hinnad - first price till 05.06.2015 baby, puppy, veteran - 20 eur, others - 30 eur 

06.06.2015 - 25.07.2015 baby, puppy, veteran - 30 eur, others - 40 eur 

26.07.2015 - 05.08.2015 all classes 50 eur 

brace, kennels and progeny are free for registration! 

TÜ liikmetele allahindlus 5eur koerast 

Peaks kiiresti juba avama registreerimine ja kõikide juhatuse liikmete ülesanne reklaamida seda 
näitust oma allikate kaudu. 

On jäänud arutlemata: näituse koht — kus ja kes teeb kokkulepped?  Ringisekretärid — kas 
kutsume nad kohe, kas töötame ise või ootame kuni esimese hinna lõpuni et oleks selge, kas meil on 
vahendeid veel sekretäre kutsuma.. 

5.  Esimese pooleaasta koolitused 

4-5 aprill tasemekatse koolitus koos ENSRTÜga,vastutataja ERTÜ poolt Aet Toose, koolitaja  
Soomest, ööbib Riinu juures, päevatasu ei küsi, reisikulud tulevad juurde, koht lahtine, tõenäoliselt 
Võsu, Aet rääkib Käsmu RMKga.  

 25-26 aprill NOWT koolitus,vastutataja Tatjana Zamorskaja, koolitaja Julia Veršinina Venemaalt. 
Koht selgub, peab olema suur põld metsaga, otsime.  

 16-17 mai, tõukatse ja tasemekatse — kohtunikuga on kokkulepe tehtud, peakorraldaja on Katri 
Tõnison, katsekohtuniku stažöör Aet Toose, Katri tegeleb ka registreerimisega. Linnud on korras, 
natuke tasemekatsele veel vaja juurde tellida. Karikaid vajalik juurde tellida — Aet ütleb kui palju, 
Tatjana võib Leedust tuua märtsis. 

 1 mai harjutuskatse ja noorkoerte võistlus - kohtunik on Riin Kooli. Kui tuleb liiga palju osalejaid, 
siis kohtuniku abiks Aet Toose. Peab kiiresti noorkoerte võistluse statuudi kirjutama. Peakorraldaja 
Katri Tõnisson. 

 Juuni lõpus (21-22 või 27-28) tõukatse ja tasemekatse - tulevad 2 kohtunikuid 

 Sügisel on tasemekatse kohtunikuks Anti Nurmela ja tõukatse kohtunikuks Riin Kooli oktoobris! 



 4-5 juuli VP katse – Peakorraldaja Aili Kivinurm. 

 Monika Normann pakub välja 2 koolitust — massaaž koertele (uurib kas koolitaja on huvitatud) ja 
koerte käitumise koolitus, mille ainukeseks kuupäevaks praegu 25 aprill, mis tegelikult juba 
hõivatud NOWT koolitusega ja iseenesest koolituse kulud on väga kallid, kuna lektor on väga kallis 
plus tõlk. Selle koolituse puhul juhatus otsustas lasta koolitus korraldada kui esimese 
registreerimishinna lõpuks on esmased kulud kaetud. Vastasel juhul on võimalik veel koolitaja ja 
koht broneeringust vabastada. 

 6. Aasta Koer 

Kas rändkarikad või päriskarikad? 4 tiitlid. Korjame rändkarikad võitjatelt. Teeme ümber jälle aasta 
koera punktid — lisame juuniori ja veterani aastaks 2015. Aet Toose teeb pildid karikatest, 
autasustamine võimalusel 14 veebruar 8 rühma näitusel. Esimesele kohale tasuta karikas ja tasuta 
osalemine ERTÜ üritusel (katse või näitus) kuni 40 EUR väärtuses. Teisela ja kolmandale kohale 
šampus! 

Juhatus otsustas määrata vasutajaks Pille-Riin Seppi, kes korjab kokku vanad karikaid, korraldab 
autasustamine ja kodulehel tulemuste avaldamise. 

7. Kutsikakuulutuste reklaamimise küsimus.  

ERTÜ poole pöördus 2 kasvatajat, kes palusid arutleda koosolekul küsimust kas lubada reklaamida 
välisriikide pesakondi ERTÜ lehel. Arvamus on selline, et Eesti turg on liiga väike, et ERTÜ lehel 
veel reklaamida teiste maade pesakondi. Lehel võiksid olla ainult kas ERTÜ liikmete pesakonnad 
või ainult EST-registri pesakonnad. Juhatus ei jõudnud ühisele arvamusele. Kadi Haljandilt 
oodatakse lisakommentaari ja samas Monika Normann uurib teiste liikmete arvamus võimalike 
lahenduste kohta. Praegu ei otsustatud midagi.  

8. LLRC poolt koostööpakkumine 

Läti labradoride klubi poolt tuli koostööpakkumine läbi viia koos Balti retriiverite võistlused, kus 
osaleksid kõik 3 Baltimaad. Kuuks oli pakutud mai-juuni. Pakkumine on väga hea ja ERTÜ 
juhatusele tundus see vastuvõetav. ERTÜ juhatus on nõus nendega koostööd tegema ja otsustas 
lisada koostöö FB gruppi Aet Toose ja Tatjana Žamorskaja, kes vastutavad siis selle koostöö 
arenemise eest. Ainuke tingimus on, et mai-juuni ei sobi, kuna Eestis sel ajal toimub väga palju 
üritusi sarnasel teemal.  

 




